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  مقدمه
  

  سالم عليكم! خواننده محترم
نماز ستون دين . »الصلوة عمود الدين«: فرمايد مي)السالمهعلي(امام باقر 

  :دهنددر ادامه حضرت عمود بودن نماز را اينگونه توضيح مي. است
َثمل ستون خيمه است؛ زماني كه عمود خيمه ثابت باشد، َثل نماز م  

هاي خيمه نيز پابرجا خواهد بود و زماني كه ستون خيمه به ها و طنابميخ
ماند و نه ديگر نه ميخي مي) بر زمين افتد(يل شود، و بعد بشكند يك طرف ما

  1.طنابي
 آن چيزي ياي از همهآنچه در اين نوشتار گردآوري شده است مجموعه

  .است كه نمازگزار براي آگاهي و معرفت نسبت به نماز نيازمند آن است
  .و هللا الحمد
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  آثار ترك نماز
 فوايد فراوانى در دنيا و آخرت به دنبال دارد گونه كه نماز، آثار وهمان

ترك اين واجب الهى و سبك شمردن آن نيز عواقب شوم و آثار نامطلوبى در 
پيش از پرداختن به پيامدها، نخست مراتب بى نمازى را . پى خواهد داشت

 :دهيمتوضيح مى

  مراتب بى نمازى

 ترك نماز از روى انكار. الف
ا بر خود الزم نداند، چنين كسى منكر ضرورى يعنى مسلمان نماز واجب ر

يعني در (.  به انكار خدا و پيامبر بازگردد، كافر است،دين است و اگر اين انكار
خداوند و يا پيامبر بيخود نماز را واجب : صورتي كافر است كه نعوذ باهللا بگويد

 !!)اندكرده

  ترك نماز از روى مسامحه.ب
 اسالم نماز واجب است، ولى از روى بى يعنى مسلمانى قبول دارد كه در

آورد، اعتنايى به امور دينى و به بهانه اشتغال به كارهاى دنيوى آن را به جا نمى
 .شودفاسق ناميده مى چنين كسى مرتكب گناه كبيره شده و
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  ترك برخى از واجبات نماز.ج
. كندخواند، ولى شرايط صحت آن را مراعات نمىبدين معنا كه نماز مى

مانند آنكه نماز را با لباس غصبى، يا در مكان غصبى، به جا آورد، يا سوره و 
اينان از جمله سبك . ها را صحيح انجام ندهدذكر واجب را نخواند، يا آن
 . آيندشمارندگان نماز به حساب مى

  آثار ترك نماز و بى اعتنايى به آن در دنيا

  ت بر گناه أجر. 1
 پيدا كردن بر ساير گناهان است ؛ بدين معنا تأيكى ازآثار ترك نماز، جر

آيد، ترك كند، ارتكاب كه انسان وقتى نماز را كه ستون دين به شمار مى
  . شودگناهان ديگر برايش آسان مى

   :فرمود )وآلهعليهاهللاصلي(رسول خدا 
»َلواتِ اْلخَمالص لىماحافَظَ ع منى آدِمنْ ب بسِ فَإِذا ال يزالُ الشَّيطانُ يرْع

  2».وَقعه ِفى اْلعظَائِمِأ علَيهِ و أضَيعهنَّ َتجرُ
رود و تا زمانى كه انسان نمازهايش را به جاآورد شيطان سراغ او نمى

، شيطان بر او جرى شده، به گناهان )ترك كند(ها راضايع كند هنگامى كه آن
 .كندبزرگ وادارش مى
  :نويسداى به محمد بن ابى بكر مىمهدر نا) السالمعليه(حضرت على 

فمنْ ضيع الصالةَ، فإِنَّه ِلغيرِها ... ثم ارتقب وقت الصالةِ، فصلِّها ِلوقتها...«
  3»...ضْيعأ

سپس مراقب اوقات نماز باش، و آن را بموقع به جا آورد؛ زيرا كسى كه 
 .كندشتر ضايع مىرا بي) عبادت ديگر(نماز را ضايع سازد، غير نماز 

راز اين مطلب آن است كه نماز موجب تذكر و توجه به خداست وانسان را 
دارد، در صورت سازد و او را از گناهان باز مىمتوجه حضور در محضر الهى مى

مهاركننده گناهان وجود نخواهد  ترك نماز، يادآور حضور و مراقبت خدا و
گرانه شيطان و نفس اماره سوسههاى وبه عبارت ديگر، مانع فعاليت. داشت

گردند و او را به شود و شيطان و نفس اماره بر انسان چيره مىبرطرف مى
 .كشانندگناهان ديگر مى
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   ويرانى دين .2
دهد كه هر چه بهتر انجام تشكيل مى گاه و اساس دين خدا رانماز، تكيه

ن وارد شود، ستون تر خواهد كرد و اگر خللى در آپذيرد، ايمان انسان را قوي
  . كنددين را منهدم مى
 :فرمود )وآلهعليهاهللاصلي(پيامبر اكرم 

»ديَنه مده داً َفقَدمَتعم الَتهص نْ َترَكينِ، فَمالد الةُ ِعماد4».اَلص  
نماز، ستون وتكيه گاه دين است و كسى كه به عمد آن را ترك كند، 

 .دينش را ويران ساخته است
  ضمن سفارش به نماز، ) السالمعليه( موحدان، على اين رو، امامِاز 

 :ننده آن را از خود طرد كرده و فرموده استكضايع
  5».وقاتِ الصالةِ َفلَيس مِّنى منْ ضَيع الصالةَأعلَيكُم ِبالُْمحافََظةِ على «

 كند از برشما باد به پاس داشتن اوقات نماز، پس هر كس نماز را خراب
 .من نيست) زمره دوستان(

انجامد، به عبارت ديگر، نماز مرز ترك نماز، گاهى به كفر و بى دينى مى
  . ميان اسالم و كفر است

 :فرمود )وآلهعليهاهللاصلي(رسول خدا 
و أ نْ يْترُك الصالةَ الَْفريَضةَ مَتعمداًأنْ يْكُفرَ إِالّ أما بينَ اْلمسلِمِ و بينَ «

 6».يَتهاونَ ِبها َفاليصلّيه
اى نيست، جز ترك عمدى نماز واجب ميان مسلمان تا كافر شدنش فاصله

 .نجامدايا سستى در آن كه به نماز نخواندن بي
 :فرمود) السالمعليه (امام باقر

رسول خدا در مسجد نشسته بود كه مردى وارد شد و به نماز ايستاد، 
همچون : حضرت با ديدن او فرمود. اقص انجام دادولى ركوع و سجودش را ن

زند؛ اين شخص اگر در اين حالت بميرد، به دين من از كالغ بر زمين نوك مى
  7.دنيا نرفته است

   از دست دادن شخصيت اجتماعى.3
ديگر آثار زيانبار ترك نماز و سبك شمردن آن،منفور شدن درجامعه  از
ه آن ارزش وشخصيت اجتماعى خويش يعنى تارك نماز يا سبك شمارند است؛

نگرند، تا جايى كه رسول دهد و مسلمانان با ديده نفرت به او مىرا از دست مى
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با همسايگان مسجد شرط كرد به نماز جماعت حاضر شوند و متخلّفان را  خدا
  8.هايشان را آتش خواهد زدتهديد كرد كه خانه

 :ت و همنشين فرموددر مورد انتخاب دوس) السالمعليه(امام صادق 
»زُباع ثُم ،زُبإِالّ َفاع و نِ، فَإِنْ كاَنتا فيِهملَتَيبخص ا إِخوانكماِختبرو :

  9».محافََظةً علَى الصَلواتِ فى مواقيِتها و الِْبرَّ بِاالِْْخوانِ ِفى اْلعسرِ و الْيسرِ
ها را كنيد وگرنه آندوستان و برادران خود را با داشتن دو صفت انتخاب 

اول مراقب برنماز دراوقات مخصوص آن و ؛ رها كنيد و از آنان دورى گزينيد
 .دوم نيكى كردن به برادران درسختى و راحتى

   زندگى سخت .4
سختى زندگى و آميخته شدن با مشكالت روحى و روانى از ديگر 

ا نداشته اى باخدكسى كه رابطه. پيامدهاى ترك نماز و سبك شمردن آن است
  قرآن مجيد . باشد، روشن است كه از رحمت و الطاف الهى به دور خواهد بود

 :فرمايدمى
 »!نماز را براى ياد من به پاى دار 10.قِمِ الصلوةَ ِلذِْكرىأ«

 :فرمايددرآيه ديگر مى
هر كس از ياد من 11.عرَض عنْ ذِْكرى َفإِنَّ َله معيَشةً َضنْكاًأو منْ «

 »!شود زندگى برايش سخت و ناگوار خواهد بودرويگردان 
كنيم كه نقل مى )وآلهعليهاهللاصلي( رسول خدا در اين راستا، روايتى از

 .زندگى سخت و ناگوار را تشريح ميكند
و ُكلُّ عملٍ ... يرَْفع الّله الْبرََكةَ ِمنْ عمرِهِ و ِمنْ رِزِقهِ... منْ تهاونَ بصالِتهِ

ُلهمععاءِ يحظُّ فى د َله لَيس ماءِ وإَِلى الس عاُئهد ال يرْتفع رُ علَيهِ ووجال ي 
  12...الصاِلحينَ و يموت ذَليالً و جاِئعاً وعْطشاناً

دارد خداوند بركت از عمر و روزى او برمى... كسى كه نماز را سبك شمارد
رود، از دعاى به آسمان باال نمىبرد، دعايش و هرعملى انجام دهد پاداشى نمى

 .ميردبرد و با ذلت و خوارى و گرسنگى و تشنگى مىاى نمىنيكوكاران بهره

    چهره منفور. 5
همچنين رسول گرامى اسالم، زشتى چهره و منفورى آن را نتيجه سبك 

 :فرمايدشمردن نماز دانسته، مى
 13 ...نْ وجِههِيمحوا الّله َتعالى سيماء الصاِلحينَ ِم... 
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  محو ) سبك شمارنده نماز(خداوند سيماى نيكوكاران را از چهره او 
 . كندمى

 آثار ترك نماز و بى اعتنايى به آن در آخرت

   شكنجه و فشار قبر .1
عواقب و آثار زيانبار ترك نماز و بى اعتنايى به آن، نه تنها در دنيا بلكه در 

  رسول اكرم . ن خواهد بودعالم برزخ و آخرت نيز دامنگير انسا
 :فرمود )وآلهعليهاهللاصلي(

يوكِّلُ الّله ِبهِ مَلكاً يزْعجه فى قَبرِهِ و يضيقُ علَيهِ ... منْ َتهاونَ ِبصالِتهِ...«
 14 ».قَبرَه و تَُكونُ الظُّلْمةُ فى قَبرِهِ

كند كه او  مىمورأاى را مكسى كه نمازش را سبك بشمارد خداوند فرشته
را در قبر شكنجه دهد و قبرش را براى او تنگ سازد و تاريكى در قبر او خواهد 

 .بود
 .بر عكس كسى كه نماز را زيبا به پا دارد از وحشت قبر در امان است

 :فرمود) السالمعليه (امام باقر
 15».تَم رُكوعه َلم يدُخْله و حَشةُ الْقَبرِأمنْ «

 .گيردوع نمازش را درست انجام دهد وحشت قبر او را نمىكسى كه رك

   ر سختى در محش.2
 :فرمود )وآلهعليهاهللاصلي(رسول خدا 

يوكِّلُ الّله بهِ ملَكاً يسحبه على وجِههِ و اْلَخالِئقُ ... منْ تهاونَ بصالتهِ«
 16»...ينُْظرُونَ إِلَيهِ يحاسب حِساباً َشديداً

در (كند تا مور مىأاى را منماز را سبك بشمارد، خداوند فرشتهكسى كه 
كنند و او را با صورت روى زمين بكشد درحالى كه مردم او را نگاه مى) محشر

 .حساب سختى نيز خواهد داشت
 :فرمود) السالمعليه(امام صادق 

» الّله ترَهو صالةَ اْلعصرِ غيرَ ناسٍ َلها حتى تفوته م هَلأمنْ ترَكيو ماَله و ه
 17».الِْقيامةِ

هر كس نماز عصر را عمداً ترك كند تا قضا شود، خداوند در قيامت او را 
 .كنداموالش محشور مى  واشخانوادهتنها و جداى از 
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   محروميت از شفاعت .3
سومين پيامد ناهنجار كوچك شمردن يا ترك نماز، محروم شدن از 

 48قرآن مجيد در سوره مدثر، آيه . ين استشفاعت اولياى خدا در روز باز پس
  داند و حضرت صادق يكى ازعلل محروميت ازشفاعت را بى نمازى مى

در آخرين لحظه حيات، كه دوستان وآشنايان، دور بسترش را ) السالمعليه(
 :گرفته بودند، فرمود

 18».إِنَّ َشفاعتَنا الَتنالُ مسَتخِّفاً بِالصالةِ« 
 .ى كه نماز را سبك بشمارد نخواهد رسيدشفاعت ما به كس

  خ  ورود به دوز.4
خيره سرى در برابر خدا و سر بر آستان او نساييدن، در واقع، سقوط در 

از اين رو نخستين عّلتى . دوزخ و گرفتار شدن به آتش دورى از رحمت اوست
 :آورند اين است كهكه دوزخيان براى ورود بدانجا بر زبان مى

 ».ما از نماز گزاران نبوديم 19... نَ الْمصلّينََلم نَك ِم«
 :اند كه فرموداز رسول گرامى اسالم نيز چنين نقل كرده

ال ُتضَيعوا صالَتكُم فَإِنَّ منْ َضيع صالَته حِشرَ مع قارونَ و هامانَ و كانَ 
 20.نْ يدِخَله الّنارأحقّاً على الّلهِ 

 نسازيد؛ چرا كه هر كس نمازش را تباه كند با قارون و نماز خويش را تباه
 .شود و بر خداست كه او را داخل دوزخ سازدهامان محشور مى
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  آموزش نماز
هاي روحي در شبانه روز پنج خداوند مهربان براي رهايي انسان از آلودگي

  .صبح، شهر، عصر، مغرب و عشاء: وعده نماز را واجب نموده است
ح دو ركعت، نماز ظهر و عصر هر كدام چهار ركعت، نماز مغرب نماز صب

معروف » نمازهاي يوميه«اين نمازها به . سه ركعت و نماز عشاء نيز چهار ركعت
  .هستند

  اذان و اقامه
مستحب است قبل از شروع هر يك از نمازهاي يوميه، اذان و اقامه گفته 

  :شود
  

  اقامه  جمله  اذان
  2  اللَّه أَْكبر  4
  2  أَْشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه  2
  2  أَْشهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَّه  2
  2  أَْشهد أَنَّ عِلياً وِلي اللَّه  2
  2  حي عَلى الصلَاة  2
  2  حي عَلى الْفََلاح  2
  2  حي عَلى َخيرِ اْلعمل  2

  2  قَد قَامتِ الصلَاةُ  ندارد
  2  لَّه أَْكبرال  2
  1  لَا إِلَه إِلَّا اللَّه  2
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جزء اذان و اقامه نيست ولي مي توان آن » أَْشهد أَنَّ علِياً ولِي اللَّه«جمله 

  .را به اميد ثواب، در اذان و اقامه جاي داد گفت

 م االحراكبيرةت
 نماز به  در آغاز»اهللا اكبر«شود، گفتن  آغاز مي»اهللا اكبر« با گفتن ،نماز

 .معناي جدايي از غير خدا و پيوستن به اوست
 .هاي دروغين است بزرگي پروردگار و دوري جستن از تمام قدرتاعالم

  شويم و برخي كارها بر ما حرام  اين تكبير به حريم نماز وارد ميبا
 .شودمي

  كنيم بايد متوجه باشيم كه چه نمازي را  كه نماز را شروع ميهنگامي
م؛ مثال نماز ظهر است يا عصر و آن را تنها براي اطاعت فرمان خداوند خوانيمي

 .آيد است و از اجزاي اصلي نماز به شمار مي»نيت«بجا آوريم كه اين همان 
 :كند بپرهيزيم آغاز تا پايان نماز بايد از اين كارها كه نماز را باطل مياز

 .خوردن و آشاميدن .1
 .روي از قبله برگرداندن .2
 .سخن گفتن .3
 .خنديدن .4
 .گريستن .5
 .مثل راه رفتن. بهم زدن صورت نماز .6
 .كم يا زياد كردن اجزاي اصلي نماز؛ مانند ركوع .7
ها باال ها را تا مقابل گوش مستحب است، دست»اهللا اكبر« گفتن هنگام

 .ببريم

  قرائت

 :خوانيم سوره حمد را مي»اهللا اكبر« از گفتن پس
بنام خدايى كه ) ابتدا آغاز ميكنم() 1 ( يمبِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَِّح* 

  . اندازه بخشاينده بسيار مهربان است بى
 *بِللَّهِ ر دمَلمِينَ  اْلحخدايى ، نيكوهر حمد و سپاسِ) 2 ( اْلع مختص 

داراى جميع صفات كمال و منزّه و مبرّى از همه عيوب و نقائص (است كه 
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پروردگار هر صنفى از اصناف ) او چرا حمد مخصوص خداوند است؟ زيرا .است
 . آفريده شدگان است

براى اينكه دانسته شود كه تربيت و پرورش او از ( )3( الرَّحمنِ الرَِّحيمِ* 
اندازه  بى) روى اراده و اختيار و حكمت است يادآورى نموده به اينكه او

 .باشدبخشاينده بسيار مهربان مي
 بندگان را از ،اى ترك كفران و ناسپاسىو بر( )4(مِلكِ يومِ الدينِ* 

ى گفتار و كردار (مالك و داراى روز جزا ) توانايى خود آگاه ساخته به اينكه او
 . است) نيك و زشت

عبادت و ه  چگونگى اعتراف بآنگاه( )5( إِياك َنعبد و إِياك َنسَتعِينُ* 
 اى داراى :د و بگويندبندگان آموخته كه روى دل بسوى او آورنه بندگى را ب

چون غير تو شايسته پرستش نيست، و (پرستيم را ميو  تفقط) صفات نامبرده
 تنها) هاى خود در عبادت و بندگى و خواسته(و ) كسى را شريك تو قرار نداده

  .خواهيماز تو يارى مي
 *تَقِيمسرَاطَ اْلمدِنَا الصه  راهنمايى ب،هاو چون بهترين ياري( )6( اه

راه راست راهنمايى فرما ه ما را ب:)  دستور داد كه بگويند،عبادت و بندگى است
 ). و از هوا و خواهش نفس دور گرداندمنتهي شودخوشنودى تو ه كه براهي (

و آن ( )7( ِصرَاطَ الَّذِينَ أَْنعمت علَيهِم غَيرِْ الْمْغُضوبِ علَيهِم و لَا الضَّالِّينَ* 
انبياء و اوصياء و شهداء و مؤمنين و نيكوكاران مانند (اه كسانى ر) راه راست

معاد و توفيق عبادت و دورى از ه خدا و يقين به معرفت ب(كه نعمت ) است
نيستند كه مورد غضب و ) مانند يهود(ها كسانى ها دادى، آنآنه ب) معصيت را

ه ك) مانند نصارى(واقع شدند و نه كسانى ) دورى از رحمت تو(خشم 
 .گمراهانند
خوانيم به عنوان نمونه،  از سوره حمد، يك سوره ديگر از قرآن را ميپس

 :توان سوره توحيد را خواندمي
 . اندازه بخشاينده بسيار مهربان بنام خداى بى.  بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ* 
 *دأَح اللَّه ود( )1( ُقلْ هدا را بما خ:  بكسانى كه ميگويند!اى محم
  كه او را ثانى و دومى و شريك و انباز (بگو او است خداى يگانه ) بشناسان

 )باشدنمي
 *دمالص د و مهتر و  او است معبود و پرستيده شده )2( اللَّهاى كه سي

 .هايش را از او خواهد مالك و داراى همه چيز است و هر كس حوائج و خواسته
.  ست انزاده، و از كسى زائيده نشده) فرزندى( )3( دَلم يِلد و َلم يوَل* 

 درباره نادرستى گفتار گروهى است كه عزير و مسيح را ،لَم يلِد: اند گفته(
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 درباره بطالن ، و لَم يوَلد.پسران خدا و فرشتگان را دختران او ميدانستند
 .)سخنان نصارى است كه مسيح را خدا ميدانند

درباره گفتار ( . استكسى همتاى او نبوده) 4(ه كُُفوا أَحد و َلم يُكن لَّ* 
  .)نادرست مشركين و مجوس است كه براى خدا شريك و انباز باور داشتند

***** 

در ركعت اول و (مردان بايد نماز صبح و مغرب و عشا، حمد و سوره را 
توانند بلند  ميبلند بخوانند ولي بانوان، اگر نا محرم صداي آنان را نشنوند) دوم

 . عصر همه بايد حمد وسوره را آهسته بخوانند وبخوانند و در نماز ظهر
تواند  بايد نماز را ياد بگيرد كه غلط نخواند و كسي كه اصال نميانسان

تواند بخواند و بهتر آن است كه صحيح آن را ياد بگيرد، بايد هر طور كه مي
 .نماز را به جماعت بجا آورد

  ركوع

ها را به كنيم و دست تمام شدن حمد وسوره سر به ركوع خم مي ازپس
 :گوييمگذاريم و ميزانوها مي

بي عيب و نقص است پروردگار بزرگ »  سبحانَ ربي اْلعظِيمِ و ِبحمدِه«
 . و به حمد او مشغولم! من

منزه و بي عيب »   سبحانَ اللَّه  سبحانَ اللَّه سبحانَ اللَّه«: گوييم يا ميو
 .است خداوند

  سجده

رويم و و آنگاه به سجده مي) مي ايستيم( سر از ركوع برداشته سپس
هفت عضو بدن؛ يعني پيشاني، كف دو دست، سر زانوها و نوك انگشتان بزرگ 

 :گوييمپا را بر زمين گذاشته و مي
پروردگار بلند بي عيب و نقص است »  سبحانَ ربي اْلأَعلَى و ِبحمدِه«
 .و به حمد او مشغولم! اممرتبه

 .كنيم را سه مرتبه تكرار مي» سبحانَ اللَّه« يا
 سجده نماز، بايد پيشاني را روي خاك يا سنگ يا چيزهاي ديگري از در

 .زمين بگذاريم
رويد و براي خوراك و پوشاك انسان  بر چيزهايي كه از زمين ميسجده
 .ستشود نيز صحيح امصرف نمي
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 نماز كه بيشتر در بين ما معمول است، در حقيقت قطعه خاك مهر
اي است كه نمازگزار همراه خود دارد تا براي سجده، پيشاني را روي آن پاكيزه
 .بگذارد

   دومسجده

نشينيم و بار ديگر به سجده رفته و سجده دوم را  از سجده اول، ميپس
 .آوريممانند سجده اول بجا مي

رسد؛ يعني تا سجده دوم، يك ركعت نماز به پايان مي تمام شدن با
ايم، بنابراين بطور خالصه، ركعت اول نماز بدينجا، ركعت اول نماز را خوانده

 :عبارت است از
 )در آغاز نماز” اهللا اكبر“گفتن (تكبيره االحرام  .1
 )خواندن حمد و سوره(قرائت  .2
 ركوع و ذكر آن .3

 هادو سجده و ذكر آن .4

   دومركعت

 تمام شدن ركعت اول نماز، بدون آن كه صورت نماز به هم بخورد  ازپس
ايستيم و حمد و سوره را اي ايجاد شود، از جا برخاسته، بار ديگر ميو يا فاصله

 .خوانيمبه همان ترتيبي كه در ركعت اول نماز گفته شد، مي

  قنوت

ز  ركعت دوم نمازهاي روزانه، بعد از تمام شدن حمد و سوره و قبل ادر
ها را روبروي صورت گرفته ودعايي بخوانيم؛ اين ركوع، مستحب است، دست

 .گويند” قنوت“عمل را 
 :توان اين دعا را خواند قنوت ميدر
پروردگار  »ربنا آتِنا ِفي الدْنيا حسَنةً و ِفي اْلĤِخرَةِ حسَنةً و ِقنا عذاب النَّار«

و ) هاتوفيق عبادت و بندگى و مانند آنتندرستى، آسودگى، (ما در دنيا نيكويى 
ما بده، و ما را از ه ب) هاى جاويدثواب و پاداش و نعمت(در سراى ديگر نيكويى 

گناهانمان بيامرز و بعذاب هميشگى گرفتارمان (نگهدار ) دوزخ(شكنجه آتش 
  ).مفرما

تر باشد، حسابرسي او كسي كه قنوت نمازش طوالني«:  خدا فرمودپيامبر
   ».تر است قيامت راحتدر روز
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 .آوريمها را مانند ركعت اول بجا ميسجده پس از قنوت، ركوع و

  تشهد

 ركعت دوم هر نماز، پس از تمام شدن سجده دوم بايد در حالي كه رو در
 بخوانيم؛” تشهد“ايم به قبله نشسته

 : بگوييميعني
يك َله و أَْشهد أَنَّ محمداً عبده و أَْشهد أَنْ َلا إَِله إِلَّا اللَّه وحده لَا َشرِ«

دهم كه هيچ معبودي گواهي مي» رسوُله اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ و آلِ محمد
دهم كه محمد، بنده او و و گواهي مي. نيست جز خداوند يكتا كه شريكي ندارد

 .خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست. پيامبر اوست

  المس
شود و اگر نماز دو ركعتي باشد؛  اينجا ركعت دوم نماز هم تمام ميتا

  كنيم؛ يعني مانند نماز صبح، بعد از تشهد، با گفتن سالم، نماز را تمام مي
 :گوييممي

رَكَاُتهب ةُ اللَّهِ ومحر و ا النَّبِيهأَي كَليع لَامسالم بر تو باد اي پيامبر و . الس
 ). نيز بر تو باد(نين رحمت و بركات خداوند همچ

سالم بر ما باد و بر بندگان . السلَام علَيَنا و عَلى عِبادِ اللَّهِ الصاِلحِينَ
  .شايسته خداوند

سالم بر شما باد و رحمت و بركات .  السلَام عَليُكم و رحمةُ اللَّهِ و برَكَاُته
 ).نيز بر شما باد(خداوند 

خوانيم سه ركعتي  نماز صبح را فرا گرفتيم و چنانچه نمازي كه مياكنون
يا چهار ركعتي باشد، بايد در ركعت دوم، بعد از خواندن تشهد، بدون آن كه 

 .سالم نماز را بگوييم، بايستيم و ركعت سوم نماز را بخوانيم

   سومركعت

ه در ركعت  سوم نماز هم مانند ركعت دوم است، با اين تفاوت كركعت
دوم بايد با حمد و سوره بخوانيم، ولي در ركعت سوم، سوره و قنوت ندارد و 

 :گوييمخوانيم و يا به جاي حمد، سه مرتبه ميرا مي” حمد“فقط 
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خداوند منزه و بي عيب . » اهللاِ والحمد هللاِ وال اِله االّ اهللاُ واهللاُ اكبرُسبحانَ«
هيچ معبودي نيست جز خداوند و است و ستايش مخصوص خداوند است و 

 .خداوند بزرگترين است
) در ركعت سوم(خوانيم، بايد بعد از سجده دوم  نماز مغرب مير اگپس

 .با سالم، نماز را پايان دهيم تشهد بخوانيم و

   چهارمركعت

نماز ظهر يا عصر يا : خوانيم چهار ركعتي باشد؛ يعني نمازي كه مياگر
  بدون آن كه تشهد يا سالم را بخوانيم، ) ركعت سومدر (ها عشا؛ پس از سجده

دهيم و در پايان نماز؛ ايستيم و ركعت چهارم را مانند ركعت سوم انجام ميمي
 و نماز را تمام خوانيمنشينيم و تشهد و سالم را مييعني پس از سجده دوم مي

  .كنيممي
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  احكام نماز

  نمازهاي واجب
 نمازهاى واجب كدام است؟ �

 نماز يوميه،  .1
 نماز آيات،  .2
 نماز ميت،  .3
 نماز قضاى پدر،  .4
 نماز طواف واجب،  .5
  .شود نمازى كه به سبب اجاره، نذر، عهد و قسم واجب مى .6

  تكليف نماز
 شود؟ در چه صورتى تكليف نماز از انسان برداشته مى �
در هيچ حالتى تكليف نماز از شخص مّكلف ساقط : همه مراجع 

ند ايستاده نماز بگزارد، بايد نشسته بخواند و اگر نشسته توا اگر نمى. شود نمى
اگر به پهلوى راست . تواند، خوابيده و به پهلوى راست رو به قبله بخواند نمى
در غير اين صورت به پشت بخوابد، به طورى . تواند، به پهلوى چپ بخواند نمى

قت نماز تنگ حتى در اتوبوس يا هواپيما اگر و. كه كف پاى او رو به قبله باشد
 21.باشد، بايد در حد مقدور نسبت به قبله و ركوع و سجود اقدام كند
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  لباس نمازگزار
 شرايط لباس نمازگزار كدام است؟ �

 ).نجس نباشد(پاك باشد  .1
  ).غصبى نباشد(مباح باشد .2
 ).حتى كمربند و كاله(از اجزاى مردار نباشد  .3
پلنگ يا به عنوان مثال از پوست (از حيوان حرام گوشت نباشد  .4

 ).روباه تهيه نشده باشد
اگر نماز گزار مرد است، لباس او طال يا ابريشم خالص نباشد و  .5

  .نپوشد )حتى انگشتر طال(زينت طال 

  مكان نمازگزار
 شرايط مكان نمازگزار كدام است؟ �

 ).غصبى نباشد(مباح باشد  .1
 ).مانند اتومبيل در حال حركت نباشد(حركت باشد  بى .2
ف آن كوتاه نباشد تا بتواند قيام و ركوع و جاى آن تنگ و سق .3

  .سجود را به طور صحيح انجام دهد
  .، پاك باشد)در حال سجده(گذارد  جايى كه پيشانى را مى .4
مكان نمازگزار اگر نجس است، تر نباشد كه به بدن يا لباس وى  .5

 ).و اگر خشك باشد، مانعى ندارد(سرايت كند 
هاى او  گذارد، از جاى قدم جايى كه پيشانى را در حال سجده مى .6

تر يا بلندتر نباشد ولى اگر شيب زمين كم  بيش از چهار انگشت بسته، پست
  .باشد اشكال ندارد

  حجاب در نماز
اگر خانمى در بين نماز متوجه شود كه موهاى او از چادر بيرون آمده،  �

 تكليفش چيست؟ اگر بعد از نماز بفهمد، آيا درست است؟
اگر در بين ):  جز آيات عظام بهجت، تبريزى و وحيدبه(همه مراجع  

نماز بفهمد، بايد آن را بالفاصله بپوشاند و نمازش صحيح است به شرط آنكه 
 22.اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحيح است. پوشاندن زياد طول نكشد

اگر در بين نماز بفهمد، نمازش باطل است و اگر بعد از : اهللا تبريزى آيت 
 23.مد، نمازش صحيح استنماز بفه
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اگر در بين نماز بفهمد، بايد آن را بالفاصله : آيات عظام بهجت و وحيد 
و اگر بعد از . بپوشاند و بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند و دوباره بخواند

 24.نماز بفهمد، نمازش صحيح است
 نماز خواندن با مانتو و روسرى چه حكمى دارد؟ �
ار واجب پوشش و شرايط لباس نمازگزار در آن اگر مقد: همه مراجع 

رعايت شود، اشكال ندارد هر چند نماز با چادر براى رعايت پوشش در نماز، 
 25.تر و بهتر است آسان

مقدار واجب پوشش براى زن در حال نماز، پوشاندن . تبصره •
به مقدارى كه در وضو شسته (تمام بدن حتى موى سر به جز صورت 

اما براى آنكه يقين كند . ا مچ و پاها تا مچ استها ت و دست)شود مى
مقدارى از اطراف صورت و قدرى  مقدار واجب را پوشانده است، بايد

احتياط واجب در اين رابطه اهللا مكارم  آيت (.تر از مچ را هم بپوشاند پايين
  .)دارند

  لباس نجس
بعد از نماز فهميدم كه لباس يا بدنم نجس بوده است؛ نمازم چه  �

 حكمى دارد؟
ايد،  اگر بعد از نماز متوجه نجس بودن بدن يا لباس شده: همه مراجع 

 26.نماز صحيح است
  
اگر شخصى نجاست لباس يا بدن را فراموش كرده و نماز خوانده  �

 باشد، قضا دارد يا خير؟
بايد نماز را دوباره بخواند و اگر ): ستانىياهللا س به جز آيت(همه مراجع 
 27.ست، قضا كندوقت آن گذشته ا

  
اگر فرش اتاق نجس باشد، آيا نماز بر روى آن صحيح است؟ در مورد  �

 .مهر هم توضيح دهيد
اگر فرش نجس، خشك باشد و رطوبت آن به بدن يا لباس : همه مراجع

 28.بايد پاك باشد)مانند مهر(اما جاى سجده . نمازگزار نرسد، اشكال ندارد
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  ربعهتسبيحات ا
 عمد تسبيحات اربعه را كمتر يا بيشتر از سه بار خواند؟توان به  آيا مى �
ذكر تسبيحات اربعه يك مرتبه ): اهللا فاضل به جز آيت(همه مراجع  

كافى است ولى بهتر است سه بار بگويد و خواندن آن بيش از سه مرتبه به 
 29.قصد ذكر، اشكال ندارد

 سه بار احتياط واجب آن است كه تسبيحات اربعه را: اهللا فاضل آيت 
 30.بگويد

  سالم نماز
» السالم عليكم و رحمةالّله و بركاته«اگر براى سالم نماز فقط جمله  �

 بگوييم، كافى است، يا دو سالم قبلى هم الزم است؟
آرى، كافى است ولى بهتر است دو سالم قبلى را نيز : همه مراجع 
 31.بگويد

  انگشتر طال
 ى دارد؟نماز مرد با زنجير و انگشتر طال چه حكم �
 32.نماز با آن باطل است): اى اهللا خامنه به جز آيت(همه مراجع  
 33.بنابر احتياط واجب، نماز با آن باطل است: اى اهللا خامنه آيت 

 ترتيب زن و مرد در نماز 
 تر از مردها باشد؟ ها در نماز، بايد عقب آيا محل ايستادن خانم �
اگر جلوتر از مرد هم خير، : آيات عظام امام، بهجت، صافى و نورى 

 34.تر از مرد بايستد بايستد اشكال ندارد ولى بهتر است زن عقب
 بايد حداقل بين زن و مرد يك وجب فاصله باشد و اگر :اهللا تبريزى آيت 

زن كنار مرد يا جلوتر از او بايستد، نماز كسى كه ديرتر شروع كرده است باطل 
 35.است و بايد دوباره اعاده كند

تر از مرد بايستد وگرنه نماز او  زن بايد عقب:  فاضل و مكارمآيات عظام 
 36.باطل است و فرقى بين محرم و نامحرم نيست

تر از مرد بايستد و  بنابر احتياط الزم، زن بايد عقب: اهللا سيستانى آيت 
اگر كنار مرد يا جلوتر از او بايستد كسى كه ديرتر شروع كرده است، بنابر 

 37.ازش را دوباره اعاده كنداحتياط واجب بايد نم
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بايد بين مرد و زن در حال نماز، حداقل يك وجب فاصله : اهللا وحيد آيت 
 بايستد - اى كه ذكر شد  در كمتر از فاصله- باشد ولى اگر زن برابر مرد يا جلوتر

 38.و هر دو با هم وارد نماز شوند، بايد نماز را دوباره بخوانند
اط واجب بايد حداقل بين زن و مرد يك بنابر احتي: اى اهللا خامنه آيت 

يا يكديگر بايستند و  و مرد محاذيوجب فاصله باشد و در اين صورت اگر زن 
 39. بايستد، نماز هر دو صحيح استمردجلوتر از زن 

 نماز در وسائل نقليه
 نماز خواندن در هواپيما و قطار در حال حركت چگونه است؟ �
بلى، اگر به واسطه . حركت باشد ىمكان نمازگزار بايد ب: همه مراجع 

 در حال قطارتنگى وقت يا ضرورت ديگرى، ناچار باشد كه در هواپيما يا 
حركت نماز بخواند، بايد استقرار و قبله را در حد ممكن رعايت كند و در حال 

 40.چرخش به طرف قبله، چيزى نخواند

  شكيات در نماز
  .درباره انواع شكيات توضيح دهيد

كند و به شش قسم است، هشت قسم آن نماز را باطل مى 23شكيات بر 
  .قسم آن نبايد اعتنايى كرد و نه قسم آن صحيح است

  هاى باطلشك
  :ها را براى نمازگزار پيش آيد، نمازش باطل استاگر يكى از اين شك

  هاى نمازهاى دو ركعتىشك در شماره ركعت -1
  هاى نماز سه ركعتىشك در شماره ركعت -2
  .زهاى چهار ركعتى كه پاى يك در ميان باشدنمادر هاى شك -3
اگر در نمازهاى چهار ركعتى پيش از تمام شدن سجده دوم شك  -4

  .كند
  .5 و بيشتر از 2 يا 5 و 2شك بين  -5
  .6 و بيشتر از 3 يا 6 و 3شك بين  - 6
  .6 و بيشتر از 4 و يا 6 و 4شك بين  -7
  .هاى نماز كه نداند چند ركعت خواندهشك در ركعت -8
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  ها اعتنا كردنبايد به آنى كه يهاشك
شك در چيزى كه نمازگزار از محل آن گذشته است مثل اينكه  -1

  .در ركوع شك كند كه آيا حمد و سوره را خوانده يا نه
  .شك بعد از سالم نماز -2
  .شك بعد از گذشتن وقت نماز -3
  كند كه به او كثيرالشك شك كسى كه زياد در نماز شك مى -4

  .گويندمى
موم آن را أهاى نماز در صورتى كه معتشك امام در شماره رك -5

هاى نماز در صورتى كه شماره آن را امام موم در ركعتأبداند و يا شك م
كند و موم رفع شك از خود مىأبداند كه در صورت اول، امام با رجوع به م

 .دهدموم، با رجوع به امام، وظيفه خود را انجام مىأدر صورت دوم، م
  .شك در نمازهاى مستحبى - 6
  هاى صحيحكش

هاى نماز چهار ركعتى شك در نه صورت اگر نمازگزار در شماره ركعت
  :كند بايد به دستورات زير عمل نمايد

نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شك كند دو ركعت  -1
  گذارد و يك ركعت ديگر را خوانده يا سه ركعت، بنا را بر سه مى

ك ركعت نماز احتياط ايستاده، يا كند سپس يخواند و نماز را تمام مىمى
  .خوانددو ركعت نشسته مى

  شك بين دو و چهار بعد از سجده دوم، بنا را بر چهار  -2
  .خواندكند و دو ركعت نماز احتياط مىگذارد و نماز را تمام مىمى

  شك بين دو و سه و چهار بعد از سجده دوم بنا را بر چهار  -3
اه دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو كند آنگگذارد و نماز را تمام مىمى

  .خواندركعت نشسته مى
  شك بين چهار و پنج بعد از سجده دوم كه بنا را بر چهار  -4

  .كندگذارد و نماز را تمام نموده و بعد از نماز، دو سجده سهو مىمى
  شك بين سه و چهار در هر كجاى نماز كه باشد بنا را بر چهار  -5

  كند وبعد يك ركعت نماز احتياط ايستاده مىگذارد و نماز را تمام مى
  .خواندمى
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شك بين چهار و پنج در حال ايستاده كه بايد نمازگزار بدون  - 6
ركوع بنشيند و تشهد را بخواند و نماز را سالم دهد و يك ركعت نماز 

  .احتياط ايستاده را بخواند
شك بين سه و پنج در حال ايستاده كه بايد نمازگزار بدون ركوع  -7

يند و تشهد را بخواند و سالم دهد و دو ركعت نماز احتياط را ايستاده بنش
  .بخواند
شك بين سه وچهار و پنج در حال ايستاده كه بايد نمازگزار،  -8

بنشيند و سالم دهد سپس دو ركعت نماز احتياط ايستاده و دو ركعت 
  .نشسته بخواند

 و شك بين پنج و شش در حال ايستاده كه بايد نمازگزار بنشيند -9
  .تشهد بخواند و سالم دهد سپس دو سجده سهو را بجا آورد

 شك بعد از محل را با مثال توضيح دهيد؟ �
شك بعد از محل، مانند آن است كه در حال خواندن : همه مراجع 

 در ركوع شك كند سوره را خوانده يا ،را خوانده يا نه» حمد«سوره، شك كند 
 بعد از سالم شك كند تشهد ،ه يا نه در سجده شك كند ركوع را انجام داد،نه

 و در تمام اين موارد نبايد به شك خود اعتنا كند بلكه بايد نماز ،را خوانده يا نه
 41.را ادامه دهد و نماز صحيح است

 كنند، در نماز چه تكليفى دارند؟ كسانى كه زياد شك مى �
 تواند سه نماز پشت گويند كه نمى كثيرالشك به كسى مى: همه مراجع 

 در اين صورت نبايد به شك خود اعتنا كند يعنى، .سر هم را بدون شك بخواند
براى مثال اگر در نماز صبح بين . هر طرف را كه به نفع او است، انتخاب كند
ام و اگر در به جاى آوردن سجده و  دو و سه شك كند، بگويد دو ركعت خوانده

  42.ام ركوع شك كند، بگويد انجام داده
  احتياط را توضيح دهيد؟كيفيت نماز �

كسى كه نماز احتياط بر او واجب شد، بعد از سالم نماز، :  همه مراجع
را » حمد«بايد فورى نيت نماز احتياط كند و تكبيرة االحرام بگويد و فقط 

پس از سجده دوم، اگر يك ركعت نماز احتياط . بخواند و به ركوع و سجده رود
و اگر دو ركعت بر او واجب است، ركعت بر او واجب است، تشهد و سالم دهد 

 . دوم را مانند ركعت اول انجام دهد و پس از تشهد، سالم دهد
نماز احتياط سوره و قنوت ندارد و بايد نيت آن را به زبان نياورد و بنابر 

در بين نماز . آن را هم آهسته بگويد» بسم الّله«و حتى » حمد«احتياط واجب 
  43.كند، انجام ندهد  كه نماز را باطل مىاصلى و نماز احتياط، كارى
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  سجده سهو
   موارد وجوب سجده سهو را ذكر كنيد؟�
 يسجده سهو به دستور  دودي بعد از سالم نماز، انسان بازي سه چيبرا 

  :شود بجا آورديكه بعداً گفته م
 درركوع اي قرائت باشد نيدرب (. نماز، سهواً حرف بزندنيآنكه درب .1

  .)كندي نمي درتشهد فرقاي
كند درركعت اول ي نميفرق (. سجده را فراموش كندكيآنكه  .2
  .)چهارم اي سوم اي دوم ايباشد 

 بعد از سجده دوم شك كند كه چهار ينماز چهار ركعت آنكه در .3
   . پنج ركعتاي ه ركعت خواند

  : واجب آن استاطي احتگري دمورد دو
  .الم بدهدركعت اول سهواً س  در  سالم دهد مثاليد نباكهيي درجا .1
   .آنكه تشهد را فراموش كند .2

دو مورد احتياطي فوق را واجب دانسته و موردي  ي اهللا اراكتي آحضرت
 اي و ستدي اشتباهاً باندي بنشدي باكهييدر جا: نمايندديگر نيز به آن اضافه مي

كه در نماز كم و ) غير از ركن( زي هر چي برادي واجب بااطيبالعكس بنا بر احت
   44. بجا آوردو دو سجده سهاطيد بنا بر احتكنمي اديز

 دستور سجده سهو را بيان داريد؟ �
براى سجده سهو، بعد از نماز فورى نيت سجده سهو كند و : همه مراجع 

بسم الّله و «: پيشانى را بر چيزى كه سجده بر آن صحيح است، بگذارد و بگويد
بعد بنشيند و دوباره سجده » .هبالّله السالم عليك ايها النبى و رحمة الّله و بركات

السالم «: رود و ذكرى را كه گفته شد، بخواند و بنشيند و پس از تشهد بگويد
 45».عليكم و رحمةالّله و بركاته

 سجده
 اگر دو بار سر به مهر بخورد، وظيفه چيست؟ �
اختيار باشد، روى  اگر مرتبه دوم بى): اهللا وحيد به جز آيت(همه مراجع  

 46. شود حسوب مىهم يك سجده م
اختيار دوباره به جاى  اگر نتواند سر را نگه دارد و بى: اهللا وحيد آيت 

اگر (شود  سجده برسد، بنابر احتياط واجب روى هم يك سجده محسوب نمى
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پس اگر ذكر نگفته باشد، بنابر احتياط واجب  ).چه يك سجده آورده شده است
  47. ذكر بگويد-مستحب اعم از واجب و - به قصد آنچه به او امر دارد

  انواع نماز

 نماز قضا 
تواند نماز و روزه  كسى كه نماز و روزه قضا برگردن دارد، آيا مى �

 مستحبى به جا آورد؟
تواند روزه  تواند نماز مستحبى بخواند ولى نمى مى: همه مراجع 

 48.مستحبى بگيرد

 نماز جماعت 
، در اين صورت توانم به مستحبات عمل كنم  بهتر مىيدر نماز فراد �

 كنيد؟ باز هم جماعت را توصيه مى
بلى، نماز جماعت مختصر، از نماز فرادايى كه طول داده : همه مراجع 

اگر يك نفر به امام جماعت اقتدا كند، : در روايتى آمده است. شود، بهتر است
 نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا كنند، ثواب 150هر ركعت از آن نماز ثواب 

ها  ها از ده تجاوز كند چنانچه تمام آسمان دارد و اگر عدد آنششصد نماز
ها قلم و جن و انس و مالئكه نويسنده شوند، كاغذ، درياها مركب، درخت

 49.توانند ثواب يك ركعت آن را بنويسند نمى

  نماز جمعه
نماز جمعه واجب است يا مستحب و به جاى نماز ظهر محسوب  �

 شود يا خير؟ مى
در زمان غيبت ): ه جز آيات عظام تبريزى، صافى و مكارمب(همه مراجع  

، نماز جمعه واجب تخييرى است و بهتر است انسان در اين نماز )عج(ولى عصر 
كند  آورد، كفايت از نماز ظهر مى براى كسى كه آن را به جا مى. شركت كند

 50).ولى احتياط آن است كه هر دو را بخواند(
مه نماز جمعه، بسيار خوب است ولى كسى شركت در اقا: اهللا صافى آيت 

آورد، بنابر احتياط واجب بايد نماز ظهر را بخواند و  كه نماز جمعه را به جا مى
 51.به نماز جمعه اكتفا نكند
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اگر نماز جمعه با شرايطش اقامه شود، شركت در آن : اهللا تبريزى آيت 
ز نماز ظهر احتياط واجب است و براى كسى كه آن را به جا آورد، كفايت ا

 52.كند مى
، نماز جمعه واجب )عج(در زمان غيبت ولى عصر : اهللا مكارم آيت 

كند  آورد، كفايت از نماز ظهر مى تخييرى است و براى كسى كه آن را به جا مى
 53.ولى به هنگام تشكيل حكومت اسالمى، احتياط در خواندن نماز جمعه است

  نماز ميت
  .درباره نماز ميت توضيح دهيد �
كفن  پس از غسل دادن و  رود،ي ماياز دن  هر چند كودك،ي مسلمانيوقت

 يول بر آن گفته شده، »تينماز م«گرچه نام . او نماز خواندكري بر پديبا كردن،
سالم ندارد و وضو و   ركوع و سجود و تشهد ورايز ست،ي نشي بييدر واقع دعا
  م الزم  و پاك بودن بدن نمازگزار هستي داشتن شرط نمميغسل و ت

 . نماز را داشته باشدطياگر چه بهتر است شرا.باشدينم
 .بهتر است كه به صورت جماعت انجام شود  مراسم،نيا

 بر همه يعن ي.است  »ييواجب كفا«  نماز بر جنازه مسلمان،خواندن
 . ساقط استگرانياز د  بخوانند،ي افراداي واجب است و اگر فرد نيمسلم
است   رو بهترنياز ا . مرده استيمغفرت براخواستن رحمت و   نماز،نيا

 .نماز بگزارند  و بر اوافتهي را خبر كند تا حضور نيكه دوستان و بستگان و مؤمن
   نمازگزاران يبرا  است و هم موجب اجرتيهم سبب رحمت بر م  نماز،نيا
 ورت به صيدعاها و جمالت خاص  نماز،نيمعموال در خواندن ا. شوديم

مسلمان   هريكه دانستنش برا اندازه واجب آن، اما . شوديمستحب خوانده م
 : استصورت ني است به ايضرور

 . داردري پنج تكبتي منماز
 . أَْشهد أَنْ َلا إَِله إِلَّا اللَّه و أَنَّ محمداً رسولُ اللَّه: نديبگو  اول،ري از تكبپس
 .حمدٍ و آلِ محمداللَّهم صلِّ عَلى م :نديبگو،  دومري از تكبپس
 .  اللَّهم اغِْفرْ ِللْمؤْمِنِينَ و الْمؤِْمنَات ً: سومري از تكبپس
 ) استمرد ت،ياگر م( تيا الْمهذَاللَّهم اغِْفرْ ِل : چهارمري از تكبپس

 ) استزن ت،ياگر م( تي اْلمههذِاللَّهم اغِْفرْ ِل اي
 . استنماز تمام  پنجم،ري از تكبپس
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درمقابل   را،تيو م  رو به قبله باشد،ديبا خواند،ي نماز متي كه بر ميكس
 به طرف شيپا  كه سر او به طرف راست نمازگزار ويبطور .او به پشت بخوابانند

 .چپ او باشد
دور   اگر به صورت جماعت باشد،يول . دور نباشدتي از مدي بانمازگزار
 . حفظ شودديال با اتصي مانع ندارد ولگريبودن نفرات د

معلوم   بعداا ي)ي فراموشي از روايبه عمد (  نماز خوانده نشوديتي بر ماگر
 54.خواندنماز را  ديپس از دفن شدن بر قبر او با باطل بوده، شود كه نماز،

  نماز آيات
  .كيفيت نماز آيات را بيان كنيد �

 قيطر كه هر ركعت پنج ركوع دارد و به سه  دو ركعت استاتينماز آ
  :شوديخوانده م
و به   سوره تمام بخواندكي حمد و ك ي ودي بگوري تكبتي بعد از ن-1

 بخواند باز سوره كي حمد و كيبردارد و دوباره  ركوع رود، سپس سر از ركوع
 و دي نماجدهپنجم دو س مرتبه و بعد از بلند شدن از ركوع به ركوع رود تا پنج

 جا آورد و تشهد بخواند و سالم ل بهركعت دوم را هم مثل ركعت او  وزديبرخ
  .دهد

پنج قسمت   سوره راكي يها هيخواندن حمد آ  وري و تكبتي بعد از ن-2
 نيآن را بخواند و به ركوع رود و سربردارد و بدون ا  ازشتري باي هي آكيكند و 

 و به ركوع رود و اندبخو قسمت دوم از همان سوره را كه حمد بخواند
 و بعد از آن به ركوع پنجم دينما ركوع پنجم، سوره را تمام از شي تاپطور نيهم
 و ركعت دوم را هم مثل ركعت اول و بعد از سر برداشتن دو سجده كند رود

  .بخواند و سالم دهد بجا آورد و بعد از سجده دوم تشهد
  55.دوم قيبخواند و ركعت دوم را به طر  اولقي ركعت اول را به طر-3

 اتيآ چهارم و ششم و هشتم و دهم نماز  و از ركوع دومشيدر ضمن پ
دهم بخواند   از ركوعشي قنوت پكيو اگر فقط  مستحب است قنوت بخواند

  56. استيكاف
   نماز آيات براي خورشيدگرفتي و ماه گرفتگي از چه زمان واجب �

  شود؟مي
 كه به ي تا زمانشود ي شروع ميگرفتگ  و يا خورشيد  كه ماهياز زمان

 كه ماه ي ادا خوانده شود؛ اما از هنگامتي با ندي نماز بانيا  ، رسد ي متينها
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  ماتي با ندي بااتي نماز آي گرفتگماه اني پاا تكند ي شروع به بازشدن ميگرفتگ
  . قضا خوانده شودتي با ندي باي خوانده شود و پس از ماه گرفتگالذمه يف

هر ديگرى اگر خورشيد گرفتگى در شهر ما قابل رؤيت نباشد و يا در ش �
 شود؟ زلزله شود، نماز آيات بر ما واجب مى

ها واجب است، در هر محلى امورى كه نماز آيات براى آن:  همه مراجع
كه اتفاق بيفتد، فقط مردم همان جا بايد نماز آيات بخوانند و بر مردم شهرهاى 

  57.مجاور آن، واجب نيست

 وضو 

  كيفيت وضو
 يان كنيد؟معناى وضو و كيفيت گرفتن آن را ب �
در لغت به معناى نظافت و پاكيزه كردن است و در اصطالح فقه » وضو«

: توان آن را به دو صورت انجام داد شستن مخصوص كه مى«: عبارت است از
ترتيبى بدين صورت است كه به قصد قربت و اطاعت از . ترتيبى و ارتماسى

آن گاه . ويدفرمان خدا، ابتدا صورت و سپس دست راست و بعد دست چپ رابش
با رطوبتى كه از شستن دست بر كف آن باقى مانده، سر را مسح كرده و سپس 

 .پاى راست و در پايان پاى چپ را مسح نمايد
ها در آب، به  وضوى ارتماسى عبارت است از فرو بردن صورت و دست

گاهى ممكن است بين اين دو . قصد وضو با مراعات شستن از باال به پايين
. ها را ترتيبى بشويد شود به اين معنا كه صورت را ارتماسى و دستشيوه تلفيق 

 58.اين شكل از وضو نيز صحيح است

 شك در وضو 
كند كه در هنگام نماز وضو داشته يا نه،  كسى كه بعد از نماز شك مى �

 چه تكليفى دارد؟
نمازى كه ): به جز آيات عظام تبريزى، صافى و وحيد(همه مراجع  

 59.ست ولى بايد براى نمازهاى بعدى، وضو بگيردخوانده، صحيح ا
دهد، پيش از  چنانچه احتمال مى: آيات عظام تبريزى، صافى و وحيد 

نماز به گرفتن وضو توجه داشته، نمازى كه خوانده صحيح است ولى بايد براى 
 60.نمازهاى بعدى، وضو بگيرد

 مان چيست؟ اگر در بين نماز در صحت وضو شك كنيم، وظيفه �
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  61.نبايد به شك خود اعتنا كند: مه مراجعه 
 كسى كه شك دارد وضو گرفته يا نه، آيا بايد براى نماز وضو بگيرد؟ �
 62.آرى، بايد وضو بگيرد: همه مراجع 
 كسى كه شك دارد وضويش باطل شده است يا نه، چه حكمى دارد؟ �
 63.گذارد كه وضويش باقى است بنا مى: همه مراجع 

  وسواس
 سواس صحيح است؟آيا وضوى و �
اگر در شستن دست چپ زياده روى كند، وضويش اشكال : همه مراجع 
 64.كند پيدا مى
 ام چيست؟ كنم، وظيفه در كارهاى وضو بسيار شك مى �
نبايد به شك ): به جز آيت اهللا تبريزى و آيت اهللا وحيد(همه مراجع  

 65).و مطابق متعارف مردم انجام دهيد(خود اعتنا كنيد 
اگر به حد وسواس برسيد، نبايد به :  تبريزى و آيت اهللا وحيدآيت اهللا 

 66).و مطابق متعارف مردم انجام دهيد(شك خود اعتنا كنيد 

  جبيرهوضوي
كسى كه يك دست راستش شكسته و داخل گچ است؛ چگونه وضو  �
 بگيرد؟
بايد : اى، سيستانى، صافى، فاضل و نورى آيات عظام امام خمينى، خامنه 

 67.اى بگيرد بيرهوضوى ج
بنا بر احتياط واجب، بايد هم : آيات عظام تبريزى، مكارم و وحيد 

 68.اى بگيرد و هم تيمم كند وضوى جبيره
اى بگيرد و بنا بر احتياط واجب تيمم  بايد وضوى جبيره: آيت اهللا بهجت 
 69.هم بكند

جبيره يعنى، پارچه و پمادى كه روى محل زخم يا . تبصره •
اى را  تواند وضوى جبيره شخص ياد شده، مى. شود ىشكستگى گذاشته م

  :به روش زير انجام دهد
با دست چپ يا با گرفتن زير شير ويا فرو بردن در (ابتدا صورت را 

با دست مرطوب بر (اى دهد  بشويد و سپس دست راست را وضوى جبيره)آب
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 و بعد دست چپ را مانند صورت بشويد، آن گاه با رطوبت آن)روى آن بكشد
   .سر و روى پاها را مسح كند

 اسراف در وضو
 شود؟ آيا اسراف آب در وضو باعث بطالن مى �
شود ولى اگر دست چپ را بيش از  خير موجب بطالن نمى: همه مراجع 

اندازه آب بريزد كه براى مسح، آب وضو صدق نكند و آب جديد وخارج 
 70.شود محسوب شود، وضو باطل مى

 ميزان شستن  
 يك بار شستن در وضو چيست؟منظور از  �
منظور از يك بار : آيات عظام امام، بهجت، تبريزى، فاضل و مكارم 

شستن آن است كه تمام عضو را بشويد خواه با يك مشت آب باشد يا چندين 
 71.شود پس وقتى عضو به طور كامل شسته شد، يك مرتبه محسوب مى. مشت

مالك براى : وحيداى، سيستانى، صافى، نورى و  آيات عظام خامنه 
تعيين يك بار شستن قصد انسان است پس اگر به قصد شستن مرتبه اول مثًلا 

 72.شود ها شستن اول محسوب مى آنده مرتبه آب بريزد، اشكال ندارد و همه
 ها تا چند مرتبه جايز است؟ در وضو شستن صورت و دست �
 واجب و براى مرتبه اول: اى، فاضل و نورى آيات عظام امام، خامنه 

 73.مرتبه دوم جايز و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است
براى مرتبه اول واجب و : آيات عظام بهجت، سيستانى، صافى و وحيد 

 74.مرتبه دوم مستحب و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است
براى مرتبه اول واجب و مرتبه دوم بنا بر نظر مشهور : اهللا تبريزى آيت 

حتياط واجب در دست چپ ترك مرتبه دوم است و براى مستحب است ولى ا
 75.مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است

براى مرتبه اول واجب و بنا بر احتياط واجب ترك مرتبه : اهللا مكارم آيت 
 76.دوم است و براى مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام است

 مسح 
ع كسى كه موهاى جلوى سرش بلند است و آن را باالى سر جم �

 كند؛ چگونه در هنگام وضو مسح نمايد؟ مى
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يا بايد بيخ موها را مسح كند و يا فرق سر را باز كرده، : همه مراجع 
  77.پوست سر را مسح نمايد

 مقدار مسح سر در وضو تا چه حدى است؟ �
به هر اندازه جلوى سر را مسح كند، كافى است ولى : همه مراجع 

ندازه يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى احتياط مستحب است كه از درازا به ا
 78.سه انگشت، مسح كند

 مقدار مسح پا از درازا چقدر است؟ �
بايد پارا : آيات عظام امام خمينى، بهجت، فاضل، مكارم، نورى و وحيد 

ها تا برآمدگى روى پا، مسح كند و بنا بر احتياط مستحب  از سر يكى از انگشت
 79.تا مفصل پا مسح نمايد

ها تا  بايد پا را از سر يكى از انگشت: يت اهللا تبريزى و آيت اهللا صافىآ 
 80.برآمدگى روى پا، مسح كند و بنابر احتياط واجب، تا مفصل پا مسح نمايد

ها  بايد پا را از سر يكى از انگشت: اى و آيت اهللا سيستانى آيت اهللا خامنه 
 81.تا مفصل، مسح كند

 شود؟  پا تكان بخورد، وضو باطل مىآيا در هنگام مسح، اگر سر يا �
چنانچه دست را روى سر يا پا بكشد، وضو صحيح است هر : همه مراجع 

  82.چند هنگام مسح، سر يا پا مختصرى تكان بخورد
اگر بعد از وضو شك كند كه پاها را مسح كرده يا نه، چه تكليفى  �

 دارد؟
ند ولى نسبت به مسح پاى راست به شك خود اعتنا نك: همه مراجع 

 چنانچه به كار ديگرى نپرداخته و يا از محل وضو نگذشته -بايد پاى چپ را
 83.در غير اين صورت، به شك خود اعتنا نكند. است مسح كند

 مانع وضو 
 ها، مانع وضو است؟ آيا رنگ مو و حنا ورنگ پوست ميوه �
 84.رنگ بدون جرم، مانع نيست: همه مراجع 
 نعى ببينيم، چه كنيم؟اگر بعد از وضو، در اعضا ما �
اگر ندانيد ): به جز آيات عظام سيستانى، مكارم و وحيد(همه مراجع  

موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضويتان صحيح است ولى اگر در وقت وضو، 
 85.ايد، بنابر احتياط واجب، دوباره وضو بگيريد به مانع توجه نداشته
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 وضو بوده يا بعد پيدا شده، اگر ندانيد موقع: آيات عظام مكارم و وحيد 
ايد، بايد  وضويتان صحيح است ولى اگر در هنگام وضو به آن توجه نداشته

 86.دوباره وضو بگيريد
اگر ندانيد موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده، وضويتان : اهللا سيستانى آيت 

ايد، بنابر احتياط  صحيح است ولى اگر در وقت وضو، به مانع توجه نداشته
 87.دوباره وضو بگيريدمستحب، 
 مداد چشم و ريمل، در هنگام وضو چه حكمى دارد؟ �
 اگر جرم داشته - براى وضو، ريمل و مداد بيرون چشم: همه مراجع 

 بايد برطرف شود ولى مقدارى كه داخل چشم است، برطرف كردن آن - باشد
 88.الزم نيست
 بعد از برطرف كردن جرم مواد آرايشى، باقى ماندن رنگ. تبصره •

  .آن مانع وضو نيست
شود، آيا وضو  اگر چركى زير ناخن باشد كه مانع رسيدن آب مى �

 صحيح است؟
 89.اگر چرك ظاهر نباشد، وضو صحيح است: همه مراجع 
 آيا رنگ خودكار مانع از صحت وضو است؟ �
اگر جرم داشته باشد، مانع است و بايد براى وضو، برطرف : همه مراجع 

 90.شود
در مورد جوهر خودكار به اين : گويد ّله مكارم مىال آيت. تبصره •

اند كه جرم ضعيفى دارد و مانع از رسيدن آب به پوست  نتيجه رسيده
 91.نيست
 مسح سر بر موهاى روغن زده شده، چگونه است؟ �
اگر روغن به قدرى زياد نباشد كه مانع از رسيدن آب وضو : همه مراجع 

  92.وى سر يا موها باشد، اشكال ندارددر حال مسح، به پوست يا بيخ موهاى جل
اگر مواالت وضو به هم خورده باشد، بايد از ابتدا وضو . تبصره  •

   .بگيرد
توانند همه انگشتان پاى خود را الك بزنند و در هنگام وضو  آيا بانوان مى

 تنها يك انگشت كوچك پا را براى مسح بدون الك نزده، نگه دارند؟
ب مسح، تنها از سر يكى از انگشتان پا آرى، مقدار واج: همه مراجع 

 93.است)هرچند انگشت كوچك پا(
اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود؛ آيا وضو باطل  �

 شود؟ مى
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خير، مسح و وضو صحيح است، ولى نبايد با آن قسمت از : همه مراجع 
 94.دست كه به آب صورت برخورد نموده، پاها را مسح كند

 موارد وجوب وضو 
 براى چه كارهايى بايد وضو گرفت؟ �
  :ترين موارد وضو عبارت است از مهم: همه مراجع 

  طواف واجب كعبه .1
  سجده و تشهد فراموش شده .2
 )غير ازنماز ميت(نمازهاى واجب  .3
  تماس بدن با نوشته قرآن و اسم خداوند .4
 95.اگر نذر يا عهد و ياقسم خورده باشد كه وضو بگيرد .5

  نحوه شستن
ستن صورت در وضو، حتماً بايد آب را از رستنگاه بريزيم و آيا هنگام ش �

تر مثال باالى ابروها ريخت و  شود از پايين ها را از آرنج بشوييم يا اينكه مى دست
 بعد دست كشيد؟

خير، دقت عقلى الزم نيست و همين اندازه كه عرفاً از باال : همه مراجع 
 96.به پايين شسته شود، كافى است

بدون دست ( براى وضو دست را از باال به پايين توان آيا مى �
 زير آب گرفت؟)كشيدن
آرى، رساندن آب به جاهايى كه بايد شسته شود، كافى : همه مراجع 

 97.است هر چند با گرفتن زير شير آب باشد و دست كشيدن الزم نيست
آيا در وضو جريان آب بر اعضا واجب است، يا اينكه كشيدن دست تر  �

 است؟بر آن كافى 
اى باشد كه يا به  بايد ترى دست به اندازه): بجز آيت اهللا بهجت(همه  

ها جارى شود و يا اينكه آب،  واسطه كشيدن دست، كمى آب بر صورت و دست
هر چند جارى (اين دو عضو را طورى فرا گيرد كه به آن شستن گفته شود 

 98).نشود
اى باشد كه به  ازهبنابر احتياط بايد ترى دست به اند: آيت اهللا بهجت 

 99.ها جارى شود واسطه كشيدن دست، كمى آب بر صورت و دست
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 آب خارجي
اگر در اثناى وضو، آبى خارج از آب وضو به دست و صورت بريزد؛ آيا  �

 وضو باطل است؟
شود ولى اگر بعد از پايان شستن دست  خير باطل نمى: همه مراجع 

توان با آن مسح  پ برسد، نمىچپ، آبى خارج از وضو به كف دست راست يا چ
 100.شود كرد و در نتيجه وضو باطل مى

 رابطه وضو و خمس 
دهد، چگونه است؟  اى كه صاحب آن خمس نمى وضو گرفتن در خانه �

 آيا اين وضو صحيح است؟
دانيد  اگر نمى): به جز آيت اهللا تبريزى و آيت اهللا سيستانى(همه مراجع  

 101.ده، وضو صحيح استكه خانه از پول غير مخمس تهيه ش
گرفتن وضو در اين خانه، صحيح : آيت اهللا تبريزى و آيت اهللا سيستانى 

 102.است

 كمك در وضو 
 تواند ديگرى را در انجام دادن وضو، يارى دهد؟ آيا انسان مى �
اگر در رساندن آب به اعضا و در شستن او كمك كند، : همه مراجع 

 103.وضويش باطل است
 يا هر وسيله ديگرى، به كف دست او آب بريزد ولى اگر كسى با آفتابه �

 ها را بشويد، آيا اين وضو صحيح است؟ خودش صورت و دست
 104.آرى، وضويش صحيح است ولى اين كار كراهت دارد: همه مراجع 

 بررسي اعضاي وضو 
 آيا الزم است شخص هنگام وضو، اعضاى وضو را بررسى كند؟ �
نكه احتمال دهد به اعضاى وضو، خير الزم نيست مگر آ: همه مراجع 

كار و  مانند رنگ(چيزى چسبيده و احتمالش نيز نزد مردم به جا باشد 
 105).خطاط

 ناخن بلند 
 بلند گذاشتن ناخن در وضو چه حكمى دارد؟ �
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اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد، بايد چرك زير : همه مراجع 
 106.مقدارى كه از معمول بلندتر است، برطرف شود

چرك زيرآن مقدارى از ناخن كه بلندتر از معمول . صرهتب •
  .شود از اين رو بايد برطرف شود بلندتر است، جزء ظاهر محسوب مى

 شرائط وضو 
 شرايط وضو چيست؟ �

  .آب وضو پاك باشد .1
 ).مضاف نباشد(آب وضو مطلق باشد  .2
 ).غصبى نباشد(آب وضو مباح باشد  .3
  .ظرف آب وضو مباح باشد .4
  . و نقره نباشدظرف آب وضو طال .5
  .اعضاى وضو پاك باشد .6
  .براى وضو گرفتن وقت باشد .7
  .به قصد قربت باشد .8
  .ترتيب را رعايت كند .9

  .پى در پى باشد .10
  .در كارهاى وضو از ديگرى كمك نگيرد .11
  .استعمال آب براى او مانعى نداشته باشد .12
  .مانعى از رسيدن آب بر اعضاى وضو نباشد .13
 ، قبل از وضو الزم است؟آيا خشك بودن اعضاى وضو �
 107.خير، الزم نيست مگر جاى مسح كه بايد خشك باشد: همه مراجع 

اى كم باشد، كه  اگر رطوبت جاى مسح به گونه. تبصره •
رطوبت كف دست بر آن غلبه كند و بگويند رطوبت مسح تنها از 

  .ترى كف دست است، اشكال ندارد

 مبطالت وضو 
 كند؟ ىخواب در چه حدى وضو را باطل م �
اينكه چشم نبيند و گوش نشنود و اگر يكى از اين دو : همه مراجع 

 108.شود نمى مشخصه نباشد، وضو باطل
 بيند، چگونه است؟ وضو گرفتن زن در جايى كه مرد نامحرم او را مى �
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 109.گناه كرده ولى وضويش صحيح است: همه مراجع 
  

 لمس اسماء حسني
 كه به جاى كلمه الّله - » ...ا«و يا » بسمه تعالى«لمس كردن كلمه  �

  بدون وضو چه حكمى دارد؟- نويسند  مى
 به هر زبان و - هامس اسماى بارى تعالى يا جزئى از آن: امام خمينى 

 110. بدون وضو جايز نيست- كيفيتى كه نوشته شده باشد
اشكال : اى، سيستانى، فاضل، مكارم و نورى آيات عظام تبريزى، خامنه 
 111).تر است كه مس نكنندهر چند به(ندارد 
بنابر احتياط واجب، بدون وضو مس : آيات عظام بهجت، صافى 
 112.نكنند
بنابر » بسمه تعالى«اشكال ندارد ولى مس » ...ا«مس : اهللا وحيد آيت 

 113.احتياط واجب جايز نيست

 غسل

  كيفيت غسل
 معناى غسل و كيفيت گرفتن آن را بيان كنيد؟ �
چيزى براى از بين بردن چرك آن در لغت به معناى شستن » غسل«

شستن تمام بدن، به قصد قربت و «: است و در اصطالح فقه عبارت است از
 ».اطاعت از فرمان الهى

در غسل . ترتيبى و ارتماسى: توان انجام داد غسل را به دو صورت مى
ترتيبى، ابتدا سر و گردن سپس نيمه راست و بعد از آن نيمه چپ بدن شسته 

  .گيرد در غسل ارتماسى، بدن يكباره در آب قرار مىاما . شود مى
 هاى واجب براى مرد و زن چند تا هست؟ تعداد غسل �
غسل جنابت، : هاى واجب بر مردان عبارت است از غسل: همه مراجع 

  .غسل مس ميت و غسلى كه با نذر و مانند آن واجب شده است
س، استحاضه و غسل حيض، نفا: هاى واجب بر زنان عبارت است از غسل

 114.هايى كه بر مردان واجب است نيز همه غسل
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 هاي مستحبيغسل
 هاى مستحبى كدام است؟ غسل �

ها را تا صد مورد  آنبرخى تعداد. هاى مستحبى فراوان است تعداد غسل
  :ها عبارت است از آناى از پاره. اند شمرده

 .غسل جمعه .1
  .غسل روز عيد فطر و قربان .2
  .غسل عيد نوروز .3
  .اى كه تازه به دنيا آمده است غسل دادن بچه .4
غسل كسى كه جايى از بدنش را به ميت غسل داده شده رسانده  .5

  .است
  .غسل كسى كه براى تماشاى دارآويخته رفته و آن را ديده است .6
  .غسل نماز حاجت .7
  .غسل استخاره .8
  .غسل توبه .9

  .غسل سفر .10
  .غسل تظلم و داد خواهى .11
  .غسل نشاط در عبادت .12
  .ل كسى كه شراب خورده و خوابيده استغس .13
هاى خاص مانند شب اول ماه رمضان، اول رجب،  غسل زمان .14

  .هاى عمليه آمده است پانزدهم رجب و شعبان و كه تفصيل آن در رساله
هاى خاص مانند داخل شدن به حرم مكه، مسجد  غسل مكان .15

هاى عمليه  و كه تفصيل آن در رساله) السالمعليهم(الحرام، مرقد امامان 
 115.آمده است

هاى ياد شده را به  اى از مراجع تقليد انجام برخى غسل عده. تبصره •
  .اند قصد رجا بيان كرده

 نحوه شستن 
 آيا در غسل الزم است بدن از باال به پايين شسته شود؟ �
 116.خير، الزم نيست): به جز آيت اهللا بهجت(همه مراجع  
  117.، بايد از باال به پايين بشويدبنابر احتياط واجب: آيت اهللا بهجت 
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آيا در غسل دست كشيدن به بدن واجب است؛ يا تنها جارى كردن  �
 آب بر بدن كافى است؟

 118.دست كشيدن به بدن الزم نيست:  مراجعيهمه 

 جاهاي شستن
 آيا در غسل، شستن داخل بينى و گوش نيز واجب است؟ �
چه از باطن شمرده خير، شستن داخل بينى و گوش و هر : همه مراجع 

 119.شود، واجب نيست مى

  غسل ارتماسي 
تواند نيت غسل ارتماسى  كسى كه تمام بدنش زير آب است، آيا مى �

 كند يا اينكه بايد از آب بيرون آيد و بعد در آب فرو رود؟
آرى، ولى بايد بعد از : آيات عظام امام خمينى، بهجت، فاضل و نورى 

 120.نيت، بدن را زير آب حركت دهد
بنا بر احتياط واجب بايد : آيات عظام تبريزى، سيستانى، صافى و مكارم 

 121.در غسل ارتماسى، مقدارى از بدن بيرون آب باشد
بنا بر احتياط واجب، بايد در غسل ارتماسى تمام بدن : آيت اهللا وحيد 

  122.بيرون آب باشد

  تفاوت غسل و وضو
 تفاوت غسل با وضو چيست؟ �
 .  نيستدر غسل مواالت شرط. 1
مانند  (البته برخى مراجع (.در غسل شستن از باال به پايين الزم نيست. 2

 . دانند شستن از باال به پايين را احتياط واجب مى) آية اهللا بهجت
در غسل بايد آب به پوست بدن برسد ولى در وضو اگر پوست صورت . 3

 . از الى موها پيدا نباشد، الزم نيست
 غسل براى تمام انواع آن به يك شكل است و گفتنى است كيفيت انجام

 . هيچ تفاوتى با هم ندارند

 شرائط غسل
 آيا انجام غسل هم شرايطى دارد؟ �
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آرى، تمام شرايطى كه براى وضو بيان شد، در غسل نيز : همه مراجع 
 123.جارى است

 عضاي غسلطهارت ا 
، )زير دوش حمام(اگر با انجام غسل . يك قسمت از بدنم نجس است �

 نجاست نيز از بين برود؛ آيا غسل صحيح است؟
، غسل انجام گيرد و )مانند دوش حمام(آرى، اگر با آب كر : همه مراجع 

 124.نجاست نيز از بين برود، غسل صحيح است

 مواالت در غسل 
 آيا در غسل پى درپى شستن الزم است؟ �
كند و تواند بعد از شستن هر قسمت از بدن، صبر  خير، مى: همه مراجع 

 125.پس از مدتى قسمت ديگر را بشويد

  خشك بودن قسمتي از بدن
اگر پس از غسل، شخص بفهمد جايى از بدن را نشسته، تكليف  �
 چيست؟
اگر از طرف چپ : آيات عظام امام خمينى، بهجت، صافى، فاضل و نورى 

بدن باشد، شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، بايد بعد 
ستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بايد از ش

بعد از شستن آن مقدار، دوباره سمت راست و سپس سمت چپ بدن را 
 126.بشويد
اگر از طرف چپ بدن باشد، : اى، مكارم و وحيد آيات عظام خامنه 

ن آ]  واجب[شستن همان مقدار كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط 
است كه بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سر و 

  127.گردن باشد، بايد بعد از شستن آن، دوباره طرف راست و چپ را بشويد
اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار كافى : آيت اهللا تبريزى

 شستن است و اگر از سمت راست باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از
آن مقدار، دوباره طرف چپ را بشويد و اگر سر و گردن باشد، بايد بعد از 

 128.شستن آن مقدار، دوباره طرف راست و چپ را بشويد
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اگر از طرف چپ بدن باشد، شستن همان مقدار : آيت اهللا سيستانى 
كافى است و اگر از سمت راست باشد، احتياط مستحب آن است كه بعد از 

 دوباره طرف چپ را بشويد و اگر از سرو گردن باشد، بنابر شستن آن مقدار،
 129.احتياط واجب بايد بعد از شستن آن مقدار، دوباره بدن را بشويد

 

 غسل جنابت 
نيت كند و آن  )مانند غسل جنابت(اگر كسى براى انجام غسل خاصى  �

 كند؟ ها كفايت مى را به جا آورد، آيا از ساير غسل
اگر غسل : اى، صافى، مكارم و نورى ، خامنهآيات عظام امام خمينى

 130.كند ها كفايت مى جنابت باشد و به قصد آن غسل كند، از ساير غسل
 131.كند آرى كفايت مى: آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل و وحيد 
اگر غسل واجب باشد و به قصد آن غسل كند، از ساير : آيت اهللا بهجت 

هاى   مستحبى را قصد كند، تنها از غسلكند ولى اگر غسل ها كفايت مى غسل
 132.كند مستحبى كفايت مى

 توان غسل جنابت را در حال حيض انجام داد؟ آيا مى �
آرى، غسل ): اى به جز امام خمينى و آيت اهللا خامنه(همه مراجع  

 133.شود جنابت در حال حيض، صحيح است و از جنابت پاك مى
 احتياط واجب غسل جنابت در بنابر: اى امام خمينى و آيت اهللا خامنه 

  134.حال حيض صحيح نيست
 شود، نماز خواند؟ آيا با غسل جنابت احتياطى مى �
 135.شود نماز خواند خير، با غسل احتياطى نمى: همه مراجع 
خارج شود، ...)بول، باد معده و(اگر در اثناى غسل جنابت، حدث اصغر  �

 آيا غسل صحيح است؟
شود و  غسل باطل نمى: صافى، فاضل و نورىاى،  آيات عظام امام، خامنه 

است آن را به قصد آنچه بر ذمه او )احتياط مستحب(آن را تمام كند ولى بهتر 
در هر صورت بايد براى نماز و هر كارى كه . از سر گيرد )از اتمام يا اعاده(است 

 136.در آن طهارت الزم است، وضو نيز بگيرد
 ولى بنابر احتياط واجب، بايد شود غسل باطل نمى: اهللا سيستانى آيت 

 137.براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت الزم است، وضو بگيرد
بنابر احتياط واجب، بايد غسل را از سر گيرد و براى نماز : اهللا مكارم آيت 

 138.و هر كارى كه در آن طهارت الزم است، وضو نيز بگيرد
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 احتياط واجب، بايد بايد غسل را از سر گيرد و بنابر: اهللا تبريزى آيت 
 139.براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت الزم است، وضو نيز بگيرد

بنابر احتياط واجب بايد غسل را تمام كند و دوباره از سر : اهللا وحيد آيت 
 140.گيرد و براى نماز و هر كارى كه در آن طهارت الزم است، وضو نيز بگيرد

كند و بنابر احتياط واجب بايد الزم نيست غسل را تمام : اهللا بهجت آيت 
، از سر گيرد و براى نماز و )اتمام يا اعاده(آن را به قصد آنچه بر ذمه او است 

 141.هر كارى كه در آن طهارت الزم است، وضو نيز بگيرد

 غسل حيض
خواهد نماز بخواند؛ آيا پيش از  خانمى كه از حيض پاك شده و مى �

 غسل وضو بگيرد يا بعد از آن؟
فرقى ندارد ولى اگر پيش از غسل وضو بگيرد، بهتر : راجعهمه م 

 142.است
 توان نماز خواند، يا بايد وضو هم گرفت؟ آيا با غسل حيض مى �
خير، بايد براى نماز : اى و صافى آيات عظام امام خمينى، بهجت، خامنه 

 143.نيز وضو گرفت
با آرى، : آيات عظام تبريزى، سيستانى، فاضل، مكارم، نورى و وحيد 

اما احتياط مستحب آن است كه وضو هم . توان نماز خواند غسل حيض مى
 144.بگيرد

 غسل جمعه
 وقت غسل جمعه تا چه زمانى است؟ �
هر چند (وقت غسل جمعه از اذان صبح است تا اذان ظهر : همه مراجع 

تواند آن را بدون قصد  و اگر تا اين موقع انجام نداد، مى)نزديك ظهر بهتر است
 145.ا بعد از ظهر به جا آوردادا و قض
 آيا جايز است قضاى غسل جمعه را وسط هفته انجام داد؟ �
تواند قضاى غسل جمعه را صبح شنبه تا غروب به جا  مى: همه مراجع 

 146. در روزهاى ديگر وارد نشده است،آورد ولى قضاى آن
 توان نماز خواند، يا بايد وضو هم گرفت؟ آيا با غسل جمعه مى �
خير، بايد : اى، فاضل و صافى م امام خمينى، بهجت، خامنهآيات عظا 

 147.براى نماز نيز وضو گرفت
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آرى، با غسل : آيات عظام تبريزى، سيستانى، مكارم، نورى و وحيد 
 148.اما احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد. توان نماز خواند جمعه مى

 موهاي بلند
 ست؟ شستن موهاى بلند بدن واجب ا،آيا در غسل �
 شستن موهاى بلند ،بنابر احتياط واجب: آيات عظام امام، مكارم و نورى 

 149.هم واجب است
خير شستن موهاى ): به جز آيات عظام امام، مكارم و نورى(همه مراجع  

 150.بلند واجب نيست
ها ممكن اگر رساندن آب به پوست، بدون شستن آن. تبصره •

  .بدن برسدنباشد بايد موهاى بلند را بشويد كه آب به 

  وقت تنگغسل در
ماند يا نه؛  كسى كه شك دارد اگر غسل كند، وقت براى نماز او مى �

 تكليفش چيست؟
 151.در اين صورت، بايد تيمم كند: همه مراجع 
   

 تيمم

  كيفيت تيمم
 معناى تيمم و كيفيت آن را بيان كنيد؟ �
قه در لغت به معناى قصد و اراده كردن است و در اصطالح ف» تيمم«

 ».شود عملى است كه در شرايط خاص، جايگزين وضو و غسل مى«
ابتدا كف دو دست را بر چيزى كه : گيرد تيمم به اين صورت انجام مى

سپس هر دو دست را بر تمام پيشانى و دو . زنيم تيمم بر آن جايز است، مى
. كشيم رويد تا روى ابروها و باالى بينى مى  از جايى كه موى سر مى-طرف آن

 از مچ تا سر انگشتان و در -بعد با كف دست چپ، بر تمام پشت دست راست
انگشتان هم جزو (كشيم  آخر كف دست راست را بر تمام پشت دست چپ مى

  ).كف دست است
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ها  اى، احتياط واجب آن است كه بار ديگر دست الّله خامنه بنا بر نظر آيت
است و كف دست را به زمين بزند و سپس كف دست چپ را بر پشت دست ر

 152.راست را به پشت دست چپ بكشد
با هم  )مانند آيت اهللا سيستانى(تبصره برخى از مراجع تقليد  •

  .دانند زدن كف هر دو دست را احتياط واجب مى
ها  تبصره آيت اهللا سيستانى و آيت اهللا نورى، كشيدن دست •

  .دانند روى ابروها را احتياط مستحب مى
ين در تيمم الزم است يا صرف تماس و آيا زدن دست بر روى زم �

 كند؟ گذاشتن كفايت مى
زدن به محل تيمم الزم : آيات عظام امام خمينى، سيستانى و نورى 

احتياط (نيست و صرف گذاشتن و تماس كافى است هر چند زدن بهتر 
 153.است)مستحب
بنابر احتياط : آيات عظام بهجت، تبريزى، صافى، مكارم و وحيد 

 154. محل تيمم الزم است و صرف گداشتن و تماس كافى نيستزدن به)واجب(
آرى، زدن به محل تيمم الزم است وصرف گذاشتن و : آيت اهللا فاضل 

 155.تماس كافى نيست
 آيا در تيمم، روى خود بينى هم بايد دست كشيده شود؟ �

 156.خير، مسح روى بينى الزم نيست: همه مراجع

 تيمم جبيره 
ست، اگر به علت شكستگى يك دست اش تيمم ا كسى كه وظيفه �

 نتواند آن را به پيشانى برساند، تكليف او چيست؟
  157با دست سالم تيمم كند: همه مراجع 
اگر باندى كه بر روى زخم دست يا صورت بسته شده، بيشتر از  �

 معمول اطراف آن را گرفته باشد، تكليف وضو يا غسل او چيست؟
اگر برداشتن باند :  فاضل و نورىآيات عظام امام خمينى، بهجت، صافى، 

هنگام وضو و (اضافى ممكن است، بايد آن را بردارد و اطراف زخم را 
بشويد و براى جاى زخم به دستور جبيره عمل كند و اگر ممكن نيست، )غسل

 158.اى بگيرد و بنابر احتياط واجب تيمم هم بكند بايد وضو يا غسل جبيره
د اضافى ممكن است، بايد آن را بردارد اگر برداشتن بان: آيت اهللا مكارم 

بشويد و براى جاى زخم به دستور جبيره )هنگام وضو و غسل(و اطراف زخم را 
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اى بگيرد و بنابر احتياط  عمل كند و اگر ممكن نيست، بايد وضو يا غسل جبيره
 159.مستحب تيمم هم بكند

ا بردارد اگر برداشتن باند اضافى ممكن است، بايد آن ر: آيت اهللا تبريزى 
بشويد و براى جاى زخم به دستور جبيره )هنگام وضو و غسل(و اطراف زخم را 

عمل كند و اگر ممكن نيست، بايد تيمم نمايد مگر اينكه باند در مواضع تيمم 
 160.اى نمايد باشد كه در اين صورت، بايد وضو يا غسل جبيره

كن است، اگر برداشتن باند اضافى بدون مشّقت مم: آيت اهللا سيستانى 
بشويد و براى جاى )هنگام وضو يا غسل(بايد آن را بردارد و اطراف زخم را 

زخم به دستور جبيره عمل كند و اگر بدون مشقت ممكن نيست، بايد تيمم 
وضو [كند، مگر اينكه جبيره در مواضع تيمم باشد كه در اين صورت بايد هم 

  .كند و هم تيمم نمايد]  يا غسل
گر برداشتن باند اضافى بدون مشّقت ممكن است، بايد ا: آيت اهللا وحيد 

بشويد و براى جاى زخم به )هنگام وضو يا غسل(آن را بردارد و اطراف زخم را 
دستور جبيره عمل كند و اگر بدون مشّقت ممكن نيست، بنابر احتياط واجب 

 161.جبيره بگيرد و تيمم هم بكند]  وضو يا غسل[

 مانع تيمم 
 ز بايد موانع وضو برطرف شود؟آيا براى تيمم ني �
ها مانعى باشد، بايد  آرى، اگر در پيشانى، پشت و كف دست: همه مراجع 

 162.براى تيمم برطرف سازد
 آيا هنگام تيمم بايد انگشترى را از دست بيرون آورد؟ �

 163.آرى: همه مراجع

 ...تيمم بر 
 صحيح است؟)مثل گچ روى ديوار(آيا تيمم بر گچ پخته  �
بنابر احتياط : م امام خمينى، تبريزى، صافى، فاضل و مكارمآيات عظا 

 164.واجب، با وجود خاك، تيمم بر گچ ديوار صحيح نيست
با وجود خاك، تيمم بر گچ ديوار : آيت اهللا بهجت و آيت اهللا نورى 

 165.صحيح نيست
تيمم برگچ ديوار صحيح است : اى، سيستانى و وحيد آيات عظام خامنه 

بر آن تيمم )و مانندآن(آن است كه با وجود خاك ولى احتياط مستحب 
 166.نكند
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 آيا تيمم بر چوب و تخته صحيح است؟ �
 167.خير صحيح نيست: همه مراجع 
 آيا تيمم بر آجر صحيح است؟ �
آرى، : اى، سيستانى، فاضل و وحيد آيات عظام امام خمينى، خامنه 

 تيمم است با آن)احتياط مستحب(تيمم بر آجر صحيح است ولى بهتر 
 168.نكنند
بنابر احتياط واجب، تيمم بر آجر : آيت اهللا تبريزى و آيت اهللا مكارم 

 169.صحيح نيست
  170.خير، تيمم بر آجر صحيح نيست: آيات عظام بهجت، صافى و نورى 
 آيا الزم است محل تيمم گرد و غبار هم داشته باشد؟ �
ر ولى خي: اى، صافى، فاضل و نورى آيات عظام امام، بهجت، خامنه 

 171.مستحب است گردى هم داشته باشد
تا آنجا كه امكان دارد، بنابر : آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد 

 172.احتياط واجب بايد گردى هم داشته باشد
 173.تا آنجا كه امكان دارد، بايد گردى هم داشته باشد: اهللا مكارم آيت 

 تيمم در وقت تنگ 
شود و به خيال اين كه وقت  ىشخص با حالت احتالم از خواب بيدار م

شود كه وقت براى  خواند، بعد متوجه مى كند و نماز مى تنگ است، تيمم مى
 شود؟ تكليف غسل و نمازش چه مى. غسل داشته است

تيمم و نمازش اشكال دارد و بايد غسل كند و نمازى كه : همه مراجع 
 174.خوانده قضا كند

شود، آيا  از خواب بيدار مىكسى كه بعد از اذان صبح با حالت احتالم  
تواند نماز خود را تا نزديك طلوع آفتاب به تأخير اندازد و با تيمم نماز  مى

 بخواند؟
اگر نماز خود را به تأخير اندازد، تا جايى كه وقت تنگ : همه مراجع 

در اين صورت بايد تيمم كند و نماز خود را بخواند و . شود، گناه كرده است
 175.نماز او صحيح است

هاى ماه رمضان، به  كسى كه در تنگى وقت قبل از اذان صبح در شب 
تواند با آن نماز بخواند، يا بايد غسل به جا  جهت جنابت تيمم كند؛ آيا مى

 آورد؟
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بنابر احتياط واجب، بايد براى نماز صبح : امام خمينى و آيت اهللا نورى 
 176.غسل به جا آورد

بايد براى : صافى، فاضل و وحيدآيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى،  
 177.نماز صبح غسل به جا آورد

تواند  اگر تيمم و عذرش باقى است، با همان تيمم مى: آيت اهللا مكارم 
 178.نماز صبح بخواند

توان تيمم كرد؟ در اين  اگر وقت براى غسل و نماز باقى است، آيا مى �
 صورت آيا تيممش صحيح است؟

د و اگر تيمم كند، تيممش باطل خير، بايد غسل كن: همه مراجع 
 179.است

 موارد وجوب تيمم 
 در چه مواردى بايد تيمم كنيم؟ �

  .وقت تنگ باشد .1
  .دسترسى به آب نباشد .2
  .آب براى انسان ضرر داشته باشد .3
بدن يا لباس او نجس بوده و آب بيش از تطهير آن نيست و لباس  .4

 .ديگرى ندارد
 افراد مرتبط با او از اگر آب را به مصرف وضو يا غسل برساند، .5

   .افتند شوند و يا به سختى مى تشنگى هالك يا بيمار مى
تواند به صرف احتمال ضرر داشتن آب براى بدنش، تيمم  آيا انسان مى �

 كند؟
اگر احتمال او در نظر متعارف مردم به جا باشد، بايد تيمم : همه مراجع 

 180.كند
جام غسل برايش دشوار است، بيمارى كه آب براى او ضرر ندارد؛ ولى ان �
 تواند تيمم كند؟ آيا مى
اگر انجام دادن غسل براى او حرج و مشقت داشته باشد، : همه مراجع 

 181.تواند تيمم كند مى
دهد اگر غسل كند، بيمارى او ديرتر بهبود يابد؛  كسى كه احتمال مى �
 تواند به جاى غسل تيمم كند؟ آيا مى
 هر چند با آب گرم باعث شود -سلاگر انجام دادن غ: همه مراجع 

 182.تواند تيمم كند بيماريش ديرتر خوب شود، مى
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داند آب برايش ضرر دارد، چنانچه وضو يا غسل انجام  كسى كه مى �
 دهد، آيا وضو و غسلش صحيح است؟

بنابر احتياط واجب در اين فرض، وضو و : امام خمينى و آيت اهللا نورى 
 183.غسلش باطل است

وضو و : هجت، تبريزى، سيستانى، صافى، مكارم و وحيدآيات عظام ب 
 184.غسلش در اين فرض باطل است

آرى، وضو و غسلش صحيح است مگر آنكه باعث مشّقت : آيت اهللا فاضل 
 185.در اين صورت باطل خواهد شد. و حرج براى او شود

هايى كه مجلس عروسى و مانند آن چهره آراسته دارند؛ آيا جايز خانم �
 اى وضو تيمم كنند؟است به ج
 186.خير، بايد موانع وضو را برطرف كنند و وضو بگيرند: همه مراجع 

 مبطالت تيمم 
كسى كه به جهت عذر به جاى غسل، تيمم كند و كارى كه وضو را  �
 كند برايش پيش بيايد؛ تكليف او براى نمازهاى بعدى چيست؟ باطل مى
اگر نتواند :  و نورىاى، فاضل، مكارم آيات عظام امام خمينى، خامنه 

تواند وضو بگيرد، بايد  براى نمازهاى بعد غسل كند، بايد وضو بگيرد و اگر نمى
 187.بدل از وضو تيمم كند

اگر بدل از غسل جنابت، تيمم كرده : آيت اهللا تبريزى و آيت اهللا وحيد 
تواند براى نمازهاى بعد غسل كند، بايد تيمم بدل از غسل نمايد و بهتر  و نمى

است، وضو هم بگيرد و اگر بدل غسل غير جنابت، تيمم )تياط مستحباح(
تواند وضو بگيرد،  كرده، بايد همراه تيمم بدل از غسل، وضو هم بگيرد و اگر نمى

 188.به جاى آن تيمم بدل از وضو بكند
تواند براى  اگر بدل از غسل جنابت، تيمم كرده و نمى: آيت اهللا بهجت 

  .واند همراه تيمم، بدل از غسل وضو هم بگيردت نمازهاى بعد غسل كند، مى
بنابر احتياط واجب بايد اين كار را انجام دهد و اگر قدرت ندارد، چنانچه 

 به قصد اينكه آنچه تكليف او است انجام داده باشد كافى است - يك تيمم كند
و اگر بدل از غسل غير جنابت تيمم كرده، بايد همراه تيمم بدل از غسل وضو 

 189.تواند وضو بگيرد، به جاى آن، تيمم بدل از وضو بكند رد و اگر نمىهم بگي
تواند براى  اگر بدل از غسل جنابت، تيمم كرده و نمى: آيت اهللا صافى 

 به قصد اينكه آنچه تكليف او -نمازهاى بعد غسل كند، چنانچه يك تيمم كند
رده، بايد است انجام داده باشد كافى است و اگر بدل غسل غير جنابت تيمم ك
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وضو بگيرد و بنابر احتياط واجب يك تيمم بدل از غسل هم به جا آورد و اگر 
 190.يكى بدل از غسل و ديگرى بدل از وضو: تواند وضو بگيرد، دو تيمم كند نمى

  تيم بدل از غسل و وضو 
 آيا فرقى بين تيمم بدل از وضو و غسل هست؟ �
  191.خير، تفاوتى بين آن دو نيست: همه مراجع 
 آيا بعد از تيمم بدل از غسل، تيمم بدل از وضو نيز الزم است؟ �
در تيمم بدل ): به جز آيات عظام سيستانى، مكارم و نورى(همه مراجع  

از غسل جنابت، براى نماز، وضو يا تيمم بدل از وضو الزم نيست ولى در تيمم 
 192.ستها، براى نماز وضو يا تيمم بدل از وضو نيز الزم ا بدل از ساير غسل

خير، الزم نيست براى نماز، وضو : آيات عظام سيستانى، مكارم و نورى 
، به جز )هاى ديگر خواه غسل جنابت باشد يا غسل(يا تيمم بدل از وضو بگيرد 

 193.است)احتياط مستحب(غسل استحاضه متوسطه ولى اگر به جا آورد، بهتر 

 ميزان طهارت تيمم
تواند دست به  مم بوده، مىاش به جاى غسل تي آيا كسى كه وظيفه �

 قرآن بزند و يا به مسجد برود؟
اگر به جهت ضرر داشتن آب و مانند آن، تيمم : آيات عظام امام و نورى 

تواند كارهاى ياد شده را   مى- در صورتى كه تيمم و عذرش باقى است- كرده
اما اگر به جهت تنگى وقت، به جاى غسل تيمم كرده است، بنابر . انجام دهد

 194.تواند تياط واجب نمىاح
: اى، صافى، فاضل و وحيد آيات عظام بهجت، تبريزى، سيستانى، خامنه 

 در صورتى كه تيمم و - اگر به جهت ضرر داشتن آب و مانند آن، تيمم كرده
اما اگر به جهت . تواند كارهاى ياد شده را انجام دهد  مى-عذرش باقى است

 195.تواند مىتنگى وقت، به جاى غسل تيمم كرده است، ن
تواند كارهاى ياد شده  اگر تيمم و عذرش باقى است، مى: اهللا مكارم آيت 

  196.را انجام دهد
  



  ستايش معبود� 56 

  

  

  

  

  

  

  نمازهاي مستحبي

  نوافل نمازهاي يوميه
  . دو ركعت قبل از نماز صبح: نافله نماز صبح
  .چهار تا دو ركعتي قبل از نماز ظهر: نافله نماز ظهر
  .  ركعتي قبل از نماز عصرچهار تا دو:  نافله نماز عصر
  . دو تا دو ركعتي بعد از نماز مغرب: نافله نماز مغرب
  . دو ركعت نشسته بعد از نماز عشاء: نافله نماز عشاء

چهار تا دو ركعتي به نيت نماز شب، يك دو ركعتي به نيت : نماز شب
وقت نمازشب از نيمه شب تا . نماز شفع و يك يك ركعتي به نيت نماز وتر

  . صبح استاذان
بهتر است در قنوت نماز وتر هفتاد بار استغفر اهللا گفته و سيصد بار 

و براي چهل مؤمن طلب » هذا مقام العائِذِ ِبك ِمنَ النّارِ« و هفت بار »العفو«
  ). نام شخص مورد نظر آورده شود (»...اللهم اغِْفرْ«: مغفرت نمود به اين صورت

  نماز شب
  فضيلتي است؟ نماز شب داراي چه �

 :فرمايد خداى متعالى در توصيف حاالت مؤمنان مى
در شب : 197كاُنوا َقلِيًلا ِمنَ اللَّيلِ ما يهجعونَ و ِباْلأَسحارِ هم يسَتغِْفرُونَ

 .شوند خوابند و سپس برخاسته و در دل شب به استغفار مشغول مى اندك مى
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دعونَ ربهم َخوفاً و طَمعاً و مِما رزْقناهم  جُنوبهم عنِ الْمضاِجعِ ي تََتجافى
و طمع ) عذاب(سازند و از ترس مي ها پهلو را از بستر دور شب: 198يْنفُِقونَ

انفاق ) به ديگران(ايم،  خوانند و از آنچه به ايشان روزى داده خدا را مى) بهشت(
 .كنند

آيا : 199 و قائِماً يحذَر اْلĤِخرَةَ و يرْجوا رحمةَ ربهِ أَمنْ هو قاِنت آناء اللَّيلِ ساجِداً
پردازد، و از عذاب آخرت ترسان و اميد  كسى كه شب را به سجده و نماز مى

 )با كسى كه اين اوصاف را ندارد يكى است؟(رحمت خدا را دارد 
شب را براى ) ن خاصبندگا: (200و الَّذِينَ يِبيُتونَ ِلرَبهِم سجداً و قِياماً

 .آورند پروردگارشان به قيام و قعود به روز مى
و : 201 أَنْ يبعَثك ربك مقاماً محموداً و ِمنَ اللَّيلِ فََتهجد ِبهِ ناِفَلةً َلك عسى

اى از شب را به تهجد و عبادت مشغول باش كه اين خصوصيت تو را به  پاره
 .مقام پسنديده برساند

يها الْمزَّملُ ُقمِ اللَّيلَ إِلَّا َقلِيًلا ِنصَفه أَوِ انُْقص مِْنه َقلِيًلا أَو زِد علَيهِ و رتِّلِ يا أَ
شب را جز كمى به پا خيز، نيمى از ! اى جامه به خود پيچيده: 202الُْقرْآنَ َترْتِيًلا

ا دقت و تأمل شب را يا كمى از آن كم كن يا بر نصف آن بيفزا، و قرآن را ب
 !بخوان

اسالم از پيامبر . خواند و خداوند پيامبر خود را جز به كارى بزرگ فرا نمى
اش  نيازى  روايت شده كه شرافت مؤمن به نماز در شب و بى)وآلهعليهاللَّهصلى(

آنگاه كه خدا خلق اول و آخر را براى حساب جمع كند، : و فرمود. از مردم است
هاى شب از بستر خود فاصله  پيش آيند كسانى كه نيمه: منادى ندا در دهد، كه

خواندند و از خشم او ترسان و به رحمتش اميدوار  گرفتند و خدا را مى مى
اند، برخيزند و پس از آنان به حساب و كتاب  بودند، سپس در حالى كه كم

 .ديگران بپردازند
در :  كه فرمود وارد شده)وآلهعليهاللَّهصلى(و در حديث صحيح از پيامبر 

هايى از ياقوت و هاى بالدار و ابلق با زينبهشت جاودان درختى است كه اسب
ها نه سرگين دارند و نه بول و اولياى آيد، و اين اسب زبرجد از آن بيرون مى

كنند و به هر كجا از بهشت كه بخواهند  شوند و پرواز مى ها سوار مىخدا بر آن
 با ما به انصاف رفتار !اى برادران: گويند ها مى آنروند، و اهل بهشت به مى

 :گويند سپس مى) .كه اين مقام را براى ما هم از خدا طلب نكرديد(نكرديد 
خدايا با چه عملى اينان به اين كرامت بزرگ رسيدند و ما نرسيديم؟ در اين 

كردند و  ها را عبادت مىايشان شب: گويد اى از درون عرش مى موقع فرشته
خورديد، آنان در راه خدا از  داشتند و شما مى خوابيديد، آنان روزه مى شما مى
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ورزيديد، آنان بسيار خدا را ذكر  دادند و شما بخل مى مال خويش صدقه مى
كرديد، آنان از ترس خدا با شيفتگى و شوق گريه  كردند و شما سستى مى مى
 )السالمعليه(ود از جمله چيزهايى كه در هنگام مناجات، خدا به دا. كردند مى
اى داود، استغفار را در دل شب و سحرگاهان فراموش :  اين است كهفرمود مى

 .مكن
اى داود، هنگامى كه تاريكى شب همه جا را فرا گرفت، به ارتفاع 
 . ستارگان آسمان بنگر و مرا تسبيح گوى و آنقدر مرا ذكر كن، تا تو را ذكر كنم

ذكر  خوابند و روز را بى ماز بر من نمى شب را بدون ن،اى داود، پرهيزكاران
 بيدارى را بر يبرند، اى داود، عارفان و رازداران من، سرمه من به شب نمى

  خشنودى مرا،خيزند و با اين كار كشند و از بستر خود برمى ها مىچشم
كند و مردم در خوابند، فقط   كسى كه شب را عبادت مى،طلبند، اى داود مى

كنم كه برايشان  ن است، من نيز به فرشتگان امر مىبراى رضايت خاطر م
هاست و هر تر و خشكى استغفار نمايند و بهشتم مشتاق ديدار و پذيرايى از آن

گويم  گويم و حتى مى دار آنچه را كه مى  گوش،كند، اى داود بر ايشان دعا مى
رم، دا كه من، از بنده گنهكار به خودش مهربانترم و من بيشتر او را دوست مى

  203.تا او مرا و من از او شرم بيشترى دارم، تا شرمى كه او نسبت به من دارد
  .احكام نماز شب را بيان كنيد

باشد كه ده ركعت آن هر دو   مجموعاً يازده ركعت مي،نماز شب) 1 
 . شود و يك ركعت به يك سالم ركعت به يك سالم خوانده مي

از شب و سپس دو ركعت هشت ركعت از يازده ركعت را بايد به نيت نم
ترين نماز تديگر به نيت نماز شَفع و آنگاه يك ركعت نماز وتر، كه با فضيل

 .  شَفع برتر از وتر استشب، نماز وتر و شَفع است و دو ركعتِ
و وقت آن بعد از گذشتن . شود  نافله شب پيش از نماز صبح خوانده مي) 2

ولى احتياط آن . نماز شب استاز نصف شب، به مقدار خواندن يازده ركعت 
است كه قبل از فجر اول نخوانند، مگر آن كه بعد از نافله شب بالفاصله 

 . در اين صورت مانعى ندارد بخوانند، كه
توان به نماز شَْفع و وتر اكتفا كرد، بلكه هنگام  براي نماز شب مي) 3

 . توان تنها به نماز وتر اكتفا نمود تنگي وقت مي
. تا فجر صادق است)  نيمه شب12ساعت ( شب از نيمه شب وقت نماز) 4

است و تمامي ثلث آخر شب ) ترپر فضيلت(و هنگام سحر از ساير مواقع بهتر 
هاي سحر   خواندن نماز شب نزديكي،و افضل از آن. شود سحر محسوب مي

 . است
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 .جايز است انسان نماز شب را نشسته بخواند حتي در حال اختيار) 5
خواهد نشسته بخواند بهتر آن است كه هر دو ركعت نشسته  ميولي اگر 

بنابراين بايد هشت بار دو ركعت نشسته و . را يك ركعت ايستاده حساب كند
شود به نيت نماز شب  هر دو ركعت به يك سالم كه جمعاً شانزده ركعت مي

 بخواند و دوباره دو ركعت هر دو ركعت به يك سالم به نيت نماز شفع و دو بار
يك ركعت هر يك ركعت به يك سالم به نيت نماز وتر، ولي در حال اضطرار و 

 . كند مريض همان يازده ركعت كفايت مي
مسافر و كسى كه براى او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب ) 6

 .تواند آن را در اول شب بجا آورد بخواند، مى
تواند  ت شود ميترسد خواب بماند و نماز شب از او فو جواني كه مي) 7

 . بخواند)  نيمه شب به بعد12ساعت (نماز شب را پيش از نيمه شب 
 بعد از نيمه شب عذري دارند مانند ،كساني كه براي خواندن نماز شب) 8

ترسد و يا از جنب شدن در خواب  پير مردان و يا كسي كه از سرد شدن هوا مي
 . بخوانندتوانند نماز شب را قبل از نيمه شب  مي... ترسد مي

تواند فقط به  هاي نماز شب الزم نيست و ميخواندن سوره در ركعت) 9
هم ) . داردبيشتريگرچه با سوره فضيلت . (خواندن سوره حمد اكتفا كند

 . تواند بدون قنوت بخواند هاي دوم مستحب است و ميچنين قنوت در ركعت
 .  جا آوردشود آن را بدون قنوت به نماز وتر يك ركعت است و مي) 10
تواند  الزم نيست همه يازده ركعت را در يك مجلس بخواند، بلكه مي) 11

در دو سه نوبت بخواند، بلكه تفريق افضل است، همان طور كه رسول خدا 
 .كرد تهجد مي
اش كسي  مستحب است كه نماز شب را بلند بخواند تا اگر از خانواده) 12

 .  شود بيدار،خواهد براي به نماز شب برخيزد مي
بديهي است كه استحباب بلند خواندن نماز شب در جايي است كه امن 
از ريا و سمعه باشد و اگر خداي ناخواسته خوف ريا و سمعه در بلند خواندن 

 . بايد آهسته بخواند،باشد
الهى تعرض لك فى هذا « خواندن دعاى ،بعد از فراغ از نماز شفع) 13

ه در مفاتيح در اعمال شب نيمه شعبان مستحب است ك» ...الليل المتعرضون
 .آمده است
مستحب است كه انسان در قنوت آن از خوف خدا گريه كند و اگر ) 14

 .اش نيايد تباكى كند؛ يعنى انسان حالت گريه را به خود بگيرد گريه
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براى چهل تن، از مؤمنان چنين ) وتر(مستحب است در قنوت نماز ) 15
): شود هل مؤمن دعا كند دعايش مستجاب مىكسى كه براى چزيرا ( دعا كند

و مستحب است، . مؤمنى را نام ببرد) فالن(و به جاى كلمه ) اَلّلهم اغِْفرْ لُِفالن(
در قنوت، هفتاد بار استغفار كند، در حالى كه دست چپ خود را بلند نموده و 

گرچه صد )  إلَيهِاَسَتغِْفرُاهللاَ ربي و أتوب: (شماردبا دست راست، استغفار را مى
هذَا مقَام اْلعاِئذِ ِبك : (همچنين مستحب است، هفت بار بگويد. بار بهتر است

را به يكديگر متصل كند ) اَْلعْفو(و اگر كلمات ) اَْلعْفو: (و سيصد بار بگو) ِمنَ النَّار
 ...).واَْلعْفو اَْلعْفو اَْلعْف: (بهتر است، و آخر كلمه را به فتحه بخواند

با انگشت دست (توانيد در قنوت نماز وْتر با استفاده از تسبيح يا  مي) 16
الّلهم اغِْفرْ ِلرُوح اهللا (مثالً : چهل مؤمن را به اينگونه دعا كنيد) راستتان

 ...).الخمينى و
كند   نمي در نماز مستحب، شك ميان ركعت اول و دوم، نماز را باطل ) 17

 .د تصميم بر هر كدام بگذاردتوان  و نمازگزار مي
 .انجام كم و زيادهاى اشتباهى در نماز مستحب، سجده سهو ندارد) 18
:  كهتر نيز خواند به اين صورت تر و خالصهتوان نماز شب را كوتاه مي) 19

دو ركعت به نيت شَفع و يك ركعت به نيت نماز وتر يا اينكه فقط به يك 
 .ركعت نماز وتر اكتفا كرد

اى نمازهاى واجب، بهتر است انسان به مسجد برود ولى درباره بر) 20
 .نوافل، چنين دستورى نيست 

.  است هاى سازنده ها براى تشويق افراد به اين عبادتگيري اين ساده(
تواند   آنرا مى  بخواند، قضاى حتى اگر نماز مستحب را كسى در وقتش نتوانست

اوند به فرشتگان مباهات كرده و در اينصورت، طبق حديث، خد كه انجام دهد،
و ! (كند ام، قضا مى چيزى را كه بر او واجب نكرده! ام بنگريد به بنده: فرمايد  مي

 ).گيرم كه او را آمرزيدم شما را شاهد مى: در حديث ديگرى افزوده شده كه
  امام صادق در روايت صحيح از عبدالرحمن بن ابى نجران از آن ) 21

درباره نماز شب در هنگام سفر، ميان «: گويد ده كه مىنقل ش) السالمعليه(
هرگاه روبه قبله نبودى به سوى قبله برگرد، سپس : كجاوه پرسيدم، فرمود
در روايت . » به هر جا كه شترت تو را برد مانعى ندارد،تكبير بگو و نماز بخوان

 باكى نيست«: صحيح از معاوية بن عمار از آن حضرت نقل شده است كه فرمود
رفتن بخواند و اشكالى ندارد اگر سواره يا راه  انسان نماز را در حال ،كه در سفر

نماز شبش را كه از او فوت شده، روز در حال رفتن رو به قبله كند و همان 
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و هرگاه خواست ركوع برود، رو به قبله .  قضايش را بخواند،رود طور كه راه مى
 . برود سپس راه،كند و ركوع و سجود را انجام دهد

  قضاي نماز شب را نيز فضيلت بسيار است، چنانكه از امام صادق ) 22
 ،فدايت شوم: روايت است كه شخصي به آن حضرت عرض كرد) السالمعليه(

شود و  افتد كه يك، دو، يا سه ماه نماز شب از من فوت مي چه بسا اتّفاق مي
به خدا قسم اين : دندآيا اين كار جايز است؟ فرمو. كنم من آن را به روز قضا مي

 .و آن جمله را سه بار تكرار كرد. كار مايه روشني چشم تو است
مشغول نماز شب بود و صبح طلوع كرد، اگر چهار ركعت از فرد اگر ) 23

نماز شب را خوانده است و بعد صبح شد، بقيه نماز شب را به طور مخفف و 
ز شب نخوانده بعد خواند و اگر هنوز چهار ركعت از نما بدون مستحباب مي

كند و پس از آن دو  صبح شد، همان دو ركعتي را كه شروع كرده تمام مي
خواند و  خواند و سپس دو ركعت نماز صبح واجب را مي ركعت نافله صبح را مي

اگر اصال به نماز شب شروع . كند پس از آن، باقيمانده نماز شب را قضا مي
خواند و  ت نماز نافله صبح را اول مي دو ركع،نكرده و بعد صبح طلوع كرده باشد

 .آورد پس از آن نماز صبح را و پس از آن قضاي نماز شب را بجا مي
يعني بعد از اذان صبح و پيش (اگر نماز شب را در بين الطلوعين : تذكر

ما في (خواند، بهتر است كه نيت ادا يا قضا نكند، بلكه به نيت  مي) طلوع آفتاب
 .بخواند) الذمه

به آن معني است كه نيت كند نماز شب ) ما في الذمه: (اينكهتوضيح 
خواه ادا باشد خواه قضا، هر چه خدا و رسولش )  الي اهللاةقرب(خوانم  مي

 .اند فرموده
 سزاوار است كه نيت ادا ،در مواردى كه تقديم نماز شب جايز است) 24

 .و جلو انداختن بخواند) تعجيل(نكند بلكه به نيت 
فدايت شوم؛ من : عرض كرد) السالمعليه(ه امام صادق شخصي ب) 25

يد پس از خواندن يفرما شوم، آيا اجازه مى گاهى به خواندن نماز شب موّفق نمى
 پيش از آنكه آفتاب طلوع كند قضاى نماز شب را بخوانم؟و نماز صبح 
  زيرا آنان هم از تو؛ات را از اين كار با خبر مكن آرى؛ اما اهل خانه: فرمود

 .دهند گيرند و اين كار را سّنت قرار مى ياد مى
پيش از نيمه خواندن آن يعنى ( آن مقدم نمودن بر ،قضاى نماز شب) 26

داند كه قضاى نماز شب از او فوت نخواهد  بنابراين اگر مى.  رجحان دارد)شب
 . قضا اولويت دارد،شد
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هد نماز خوا اگر وقت براى اداى نماز شب تنگ نباشد ولى انسان مى) 27
 .بخواند) اًءرجا(وتر را بخواند بايد آن را 

نماز وتر يك ركعت است، و كافى است در قنوت سه بار تسبيح ) 28
 .گفتن

هاى كوتاه را  هاى بزرگ، در ركعت اول و سوره مستحب است سوره )29
هاى فلق، ناس و توحيد،  سوره) وتر(و ) شفع(در ركعت دوم بخواند و در نماز 

 . بخواند) قل هواهللا احد( سوره ،ها آنو يا اينكه، در همهقرائت كند 
 سوره توحيد را بخواند تا ،در نماز شَفع و وتر بهتر است بعد از حمد) 30

  .ثواب يك ختم قرآن را ببرد

  204چند مسئله در رابطه با نوافل
 .توان در ساعات ديگر قضا نمودها را ميهر يك از نافله -1
ان به مقدار كمتري از نوافل اكتفا تودر صورت كمي وقت مي -2

مهم آن است كه براي هر نماز واجبي الاقل دو ركعت نافله را بجاي . نمود
 .آورد

 .توان نزديك به اذان صبح ادا نمودنافله صبح را مي -3
تواند كسي كه برايش بلند شدن نيمه شب سخت است، مي -4

 .نماز شبش را قبل از نيمه شب بخواند
 .  را به دو نيت غفيله و نافله مغرب ادا كردتوان نماز غفيلهمي -5
ي واقعه را بهتر است در ركعت اول نافله نشسته عشا، سوره - 6

 .تالوت نمود
اگر چهار ركعت از نماز شب را خوانده و صبح بدمد، بهتر است  -7

 .نماز شب را تمام كند و بعد نماز صبح را بخواند

  نماز روز اول ماه
 سى مرتبه ،ر ركعت اول بعد از حمدت، دنماز روز اول ماه دو ركعت اس

 بخواند و بعد از سوره قدر سى مرتبه ، و در ركعت دوم بعد از حمدسوره توحيد
  . سالمتى خود را در آن ماه از حق تعالى بخردصدقه دهد تانماز 

بعد از نماز اول ماه، بهتر است اين دعا را كه مشتمل بر آيات قرآن است 
  : بخواند
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 الرَّحمنِ الرَِّحيمِ و ما ِمنْ دابةٍ فِي اْلأَرضِ إِال علَى اللَّهِ رِزُقها و بِسمِ اللَّهِ
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ و إِنْ   أيعلَم مستََقرَّها و مسَتودعها ُكلٌّ ِفي ِكتَابٍ مبِينٍ

 هو و إِنْ يرِدك ِبخَيرٍ َفال راد لَِفْضِلهِ يصِيب يمسسك اللَّه ِبُضرٍّ َفال كَاِشف َله إِال
 اْلغَُفور وه ادِهِ وِمنْ عِب َشاءنْ يلُ  بِبهِ معجينِ الرَّحِيمِ سممِ اللَّهِ الرَّحبِس الرَّحِيم

بسةَ إِال بِاللَّهِ حال ُقو اللَّه ا َشاءرا مسرٍ يسع دعب كِيلُاللَّهاْلو مِنع و جنَا اللَّه  ضأَُفو و 
أَمرِي إَِلى اللَّهِ إِنَّ اللَّه بصِيرٌ ِباْلِعبادِ ال إَِله إِال أَْنت سبحاَنك إِنِّي كُْنت ِمنَ 

ِني َفرْدا وال َتذَر برٍ َفقِيرٌ رِمنْ خَي إِلَي ا أَْنزَْلتإِنِّي لِم برُ الظَّالِمِينَ رخَي أَْنت 
  . داْلوارِثِين

  نماز غفيله
 دو ركعت اين نماز. شودخوانده ميما بين نماز مغرب و عشا نماز غفيله، 

و ذا النُّونِ إِذ ذَهب : شودمي اين آيه خوانده . در ركعت اول بعد از حمد.است
 ال إَِله إِال أنت سبحاَنك  فََظنَّ اَن َلن نَقدِر علَيهِ فَنادى فِي الظُُّلماتِ اَنمغاِضباً

َتجبنا َله و َنجيناه ِمنَ الغَم و كَذَلِك نُنِجي اس َف هإِنِّي كُنت ِمنَ الّظالِمِينَ
   . والمؤمِنِينَ

 و عِنده مفاِتح الغَيبِ :شوداين آيه خوانده ميدر ركعت دوم بعد از حمد 
ي البرِّ و البحرِ و ما َتسقُطُ ِمن ورَقةٍ إِال يعلَمها و ال ال يعلَمها إِال هو و يعلَم ما ِف

                                                 
روزيش بر عهده خداست، و )  اينكه(در زمين نيست مگر اى  و هيچ جنبنده. بنام خداوند بخشنده و مهربان  أ
 . است)  ثبت(در كتابى روشن ) اينها(همه . داند قرارگاه و محلّ مردنش را مى) او(
اى جز او نيست، و اگر  كننده و اگر خدا به تو زيانى برساند، آن را برطرف. بنام خداوند بخشنده و مهربان  ب

رساند،  آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى. اى نيست را ردكنندهبراى تو خيرى بخواهد، بخشش او 
 .و او آمرزنده مهربان است

نيرويى جز  آنچه خدا بخواهد .زودا كه خدا پس از سختى آسانى پيش آورد. بنام خداوند بخشنده و مهربان  ج
 . خدا ما را بس است و نيكو حمايتگرى است .خدا نيست)  قدرت(به 

معبودى جز تو نيست، منزّهى تو،  .بيناست) خود(بندگان )  حال(سپارم خداست كه به  ا به خدا مى كارم ر د
پروردگارا، .  پروردگارا، من به هر خيرى كه سويم بفرستى سخت نيازمندم.  راستى كه من از ستمكاران بودم

 )348/6: مستدرك الوسائل (. مرا تنها مگذار و تو بهترين ارث برندگانى
)  دل(گاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او قدرتى نداريم، تا در آن)  ياد كن(را » ونذو الّن« و  ه

 » .معبودى جز تو نيست، منزّهى تو، راستى كه من از ستمكاران بودم«: ها ندا درداد كهتاريكي
 . دهيم چنين نجات مى) نيز(دوه رهانيديم، و مؤمنان را اناو را برآورده كرديم و او را از )  دعاى( پس  و
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   . أحبةٍ فِي ُظلُماتِ االَرضِ و ال رطبٍ و ال ياِبسٍ إِال فِي كِتابٍ مِبينٍ
 اللَّهم إِنِّي اَساَُلك :شودداشته و گفته ميبه قنوت بررا ها پس دست

حاجت اكنون   بمها إِال أنت اَن ُتصلِّي عَلى محمدٍ و آِلهِبِمفاتِحِ الغَيبِ الَِّتي ال يعَل
 اللَّهم أنت ولِي ِنعمِتي و القادِر عَلى َطلِبِتي :شودو بعد گفته مي شود ذكر مى

  جا ِليَتعلَم حاجِتي فاساَُلك ِبحقِّ محمدٍ و آِلهِ علَيهِ و علَيِهم السالم َلما َقضَيَته
  . 205شودذكر ميحاجت در انتهاي قنوت دوباره 

  نماز جعفر طيار 
. نماز جعفر طيار براي برآورده شدن حاجات سخت توصيه شده است

  توان در ديگر هرچند مي ،جمعه استاين نماز قبل از ظهر  بهترين وقت
  . ها نيز آن را خواندزمان

ن به ترتيب بعد از سوره كه در ركعات آ .استدو تا دو ركعتي  اين نماز،
و در هر ركعت شود ، نصر و توحيد خوانده مي عادياتهاي زلزال،حمد، سوره

سبحانَ اللَّهِ و الحمد ِللَّهِ و ال : شودگفته ميپانزده مرتبه  بعد از فراغ از قرائت
تبه اين دو ده مرو سجده و بعد از آن ،ركوع و در إَِله إِال اللَّه و اللَّه اَكبرُ

  .206شودميسيصد مرتبه شود كه مجموع تسبيحات گفته مي

  نماز ليلة الدفن
دو ركعت است، ركعت اول بعد از حمد، آية الكرسي و ركعت دوم بعد از 
حمد، ده مرتبه سوره قدر و بعد از نماز صلوات فرستاده و از خداوند بخواهد 

  .207ثواب نمازش را به ميت مورد نظر برساند

  ننماز والدي
. خواند و آن دو ركعت استاين نماز را فرزند براي آمرزش پدر و مادر مي
 و  ِفر لياْغ) ربَنا( رب: شوددر ركعت اول پس از سوره حمد ده بار گفته مي

                                                 
داند، و  داند، و آنچه در خشكى و درياست مى آن را نمى)  كسى(جز او .  و كليدهاى غيب، تنها نزد اوست أ

تر و خشكى  هاى زمين، و هيچاى در تاريكي داند، و هيچ دانه آن را مى)  اينكه(افتد مگر  هيچ برگى فرو نمى
 . است)  ثبت(نيست مگر اينكه در كتابى روشن 

او خاندان د و  بر محمرحمتكه داند نمي پنهانى كه جز تو  اسرارِكنم به حقّ  خدايا از تو درخواست مى ب
  .)حاجتش را ذكر كند... (فرستى و

دانى پس درخواستم از تو   حاجتم را مى. منخواسته نعمت من هستى و قادر بر انجام صاحب خدايا تو  ج
  .و آل او عليهم السالم كه حاجتم را بر آورى به حق محمد سوگنداين است كه 
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و در ركعت دوم پس از حمد ده مرتبه .  أ ِلوالِدي و ِللمؤِمنينَ يوم يُقوم الحِساب
 و ِلوالِدي و لِمن دَخلَ بيتِي مؤمِناً و ِللمؤِمنينَ و  ِفرليرب اْغ: شودخوانده مي
  يحمهما كَما ربياِنرب ار: شودپس از سالم نماز نيز ده بار گفته مي.  ب المؤمِنات

  . جصغيراً

  )السالماعليه(نماز توسل به حضرت زهراء 
ب فشار روحي اين نماز براي برآورده شدن حاجت شديدي كه موج

ي دلخواه سختي شده است، توصيه شده است و آن دو ركعت است به هر سوره
يا : و پس از نماز و ذكر تسبيح حضرت به سجده رفته و صد مرتبه بگويد

گاه سمت راست صورت را بر زمين بگذارد و اين آن  دموالتِي فاطمةُ اَِغيثِيِني
 بر زمين بگذارد و صد و يك بار جمله را صد بار بگويد، سپس دوباره پيشاني را

گاه حاجت شود و آناين جمله را بگويد كه در مجموع سيصد و يك بار مي
  . 208خود را طلب نمايد

                                                 
 .شود، بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى  روزى كه حساب برپا مى!پروردگارا  أ

 .  بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرايم درآيد، و بر مردان و زنان باايمان ببخشاى!پروردگارا  ب
 )334: مكارم االخالق (. مرا در خُردى پروردند آن دو را رحمت كن چنان كه!پروردگارا  ج
  !بدادم برس! مواليم فاطمه  د
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  عقيبات نمازهاي واجبمنتخب ت
  تعقيبات مشترك

  ) عليها السالم(تسبيحات حضرت زهرا 
   بهترين تعقيب بعد از نماز چيست؟�

  . است) السالمعليها(كر تسبيحات فاطمه زهرا بهترين تعقيب بعد از نماز ذ

   خدمتكاري به جاحيتسب
 )السالمهيعل( ي علنيرالمؤمني در منزل ام)سالمالهايعل(فاطمه زهرا 

 : به رسول خدا عرض كردنيرالمومني اميروز. شدي را متحمل مياديزحمت ز
گندم و  منزل آب آورده، ي برا، رسول اهللا، دخترت فاطمه آن قدر با مشكاي«

 افروخته كه صدمات زمي را هگي دريجو دستاس كرده، خانه را نظافت كرده و ز
 » .دي او بفرستي براياگر ممكن است خدمتكار.  بر او وارد شدهيديشد

 كه از خدمتكار بهتر آموزم ي به شما ميزيمن چ« : خدا فرمودرسول
 » .ديي بگوريكب بار ت34 و دي بار تحم33 و حي بار تسب33 از خواب، شيپ: باشد

 ي كه اگر انسان به سوافتي توان دري مفي شرثي حدنياز ا: حيتوض
 و از گردد ي سهل و آسان مشي كارهارد،يخداوند رو كند و از او كمك بگ

 . ابدي ييفرسا رها زحمات طاقت

   عبادتني بهتر، حضرت زهراحيتسب
 حياز تسب بهتر يزي با چي تعاليخدا«:فرمود ي م)السالمهيعل(امام باقر 

 بود، رسول يزي اگر بهتر از آن چراي ز؛ و عبادت نشده استديحضرت زهرا تمج
 » .آموختيخدا آن را به فاطمه م

 فاطمه زهرا بعد از هر نماز، حيتسب« :فرمود ي م)السالمهيعل(امام صادق 
 » .تر است نزد من از هزار ركعت نماز در هر روز محبوب
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 سنجش زاني در ميصد ذكر است ول زهرا حيتسب« :فرمود ي مزي نو
   ي را راضي تعالي را دور و خداطاني شگردد، ياعمال، هزار ذكر محسوب م

 نماز بخوانند، دستور ميدهي خود دستور ميها ما همانطور كه به بچه. كنديم
 را درست بعد از ا فاطمه زهرحي كه تسبيكس. ندي فاطمه را بگوحي تسبميدهيم

 و آن را به گفتن الاله اال اهللا د،يرخاستن از سجاده بگونماز واجب و قبل از ب
 » .آمرزدي او را مي تعاليختم كند، خدا

   حضرت زهرا حي تسبكيفيت
:  صورت استني حضرت زهرا به احيتسب« : فرمود)السالمهيعل (امام صادق

 » . بار سبحان اهللا33 بار الحمدهللا، 33 بار اهللا اكبر، 34

   تربت حيتسب
 درست كرده بود و با آن ي با نخ پشميحي تسب)سالمالهايلع(فاطمه 

 شد، حضرت زهرا دي شه)السالمهيعل ( كه حمزهيوقت. كرديذكرها را شماره م
 به )السالمهيعل (ني بود تا امام حسنيو ا.  ساختيحي تسبدياز خاك آن شه

 ساخته حيسب ت)السالمهيعل (ني از تربت پاك حس،از آن پس. ديشهادت رس
 تربت امام حيثواب ذكر با تسب« :فرمود ي م)السالمهيعل ( و امام صادقشد يم

   209». برابر است70 نيحس

  تسبيح درماني
آمد و امام به او چيزى ) السالمعليه(روايت شده كه مردى نزد امام صادق 

  گفت ولى آن مرد نشنيد و از سنگينى گوش شكايت كرد، پس امام صادق 
آن مرد » خوانى؟ چرا تسبيح حضرت زهرا را نمى «:مودبه او فر) السالمعليه(

  : پرسيد
  : امام فرمود» تسبيح زهرا چيست؟«
سى و چهار مرتبه اهللا اكبر، سى و سه مرتبه الحمد للَّه، و سى و سه «

  : گويدميراوى » .باشد گويى كه مجموعا صد مرتبه مى مرتبه سبحان اللَّه مى
 دادم، سنگينى شنواييم از بين رفت و پس از مدتى كه اين كار را انجام«

 210».بهبود يافتم
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   تعقيبات مشترك 
 الحمد 33 اهللا اكبر، 34): عليهاالسالم(تسبيحات حضرت زهرا  .1

 .  أ سبحان اهللا33اهللا، 
2. إِال اللَّه ونَ، واحِداً إَِلهاً،ال إَِلهسلِمم َنحنُ َله و ،إِال اللَّه ال ، ال إَِله و 

 ربنا و ، ال إَِله إِال اللَّه، و َلو َكرِه المشرُِكونَ، مخِلصِينَ َله الدينَ،ياهَنعبد إِال إِ
 و َنصرَ ، اَنجزَ وعده، وحده وحده وحده، ب ال إَِله إِال اللَّه،رب آبائِنا االَولِينَ

هبدع،هندزَّ جاَع و ، و َغَلبحدو االَحزاب ه،مدالح َله و لكالم َفَله ، حِيي وي 
مِيتحِيي،يي و مِيتي و ،وتمال ي يح وه دِهِ الخَيرُ، ولَى ُكلِّ ، ِبيع وه و 
   . جءٍ قَدِيرٌ شَي

3. اه ماللَّهدِنِي ِمن عِندِك،ِمن َفضلِك لَياَِفض ع اْن، و و  لَيُشر ع
تِكحمِمن ر،و رَكاِتكِمن ب لَيد اَنزِل ع .  

 فانَّه ال يغِفرُ ، إِغِفر ِلي ذُُنوبِي ُكلَّها جمِيعاً،سبحاَنك ال إَِله إِال أنت .4
  . ه إِال أنتالذُُّنوب ُكلَّها جمِيعاً

5. كِمن ُكلِّ خَيرٍ اَحاطَ ِبهِ ِعلم إِنِّي اَساَلُك مِمن ،اللَّه وذُ بِكاَع و 
 و اَعوذُ ، اللَّهم إِنِّي اَساَُلك عافِيَتك ِفي اُمورِي ُكلِّها، ورٍّ اَحاطَ ِبهِ ِعلمكُكلِّ َش

  . زبِك ِمن ِخزيِ الدنيا و عذابِ اآلِخرَةِ

                                                 
. و براي آن فضائل زيادي گفته شده است. فضيلت اين تسبيحات بيشتر از هزار ركعت نماز در هر روز است  أ

  327/82: بحاراالنوار. آمرزش گناهان، طرد شيطان، رضايت خداوند، مداواي ضعف شنوايي: از آن جمله
 نيست و ما جز او اهللاجز ه  معبودى ب.و ما تسليم حكم او هستيم. معبودي يكتا ، نيستاهللا به جز معبودي  ب

 .مشركان ناخشنود باشند هر چند كنيمما دين و عباداتمان را تنها براي او خالص مي .كنيم را پرستش نمى
  . نيستمعبودي جز اهللا .ن ما استپدران پيشيپروردگار  ما نيست كه پروردگار ما و معبودخدايى به جز 

عزيز  را ش و سپاهكرد و بنده خود را يارى نمودبه عهد خود وفا او . يگانه است يگانه است يگانه است او  ج
اوست كه . براي اوست سلطنت و براي اوست ستايش پس ها فائق آمد،بر همه حزب و به تنهايى ساخت
 به دست يهر خير. ميرداي است كه نميكند و او زندهميده  و زنميراندميراند و مي و ميكندميزنده 

  )9: البلد االمين(. او بر هر چيزي قادر استاوست و 
مرا سرشار از لطف و فضلت گردان و نسيم رحمتت را شامل  و با پرتويي از نزد خودت هدايت نما مرا خدايا  د

  )324/1: من اليحضره الفقيه. (حالم بنما و بر من از بركاتت فرود آر
- همه گناهان مردمان را نمي تمام گناهانم را ببخش كه جز تو كسى . نيستمعبودي منزهى تو كه جز تو  ه

  )8: البلد االمين. (آمرزد
هايي پناه كنم كه در احاطه علم توست و به تو از همه بديهايي را ميهمه خوبيدرخواست از تو  خدايا  و

  . آگاهيهاآنهمه به كه برم  مى
- ذلّتبرم از   و به تو پناه مىكنمدر همه امورم عافيتي را كه منسوب به توست درخواست مي از تو !اياخد  ز

  )343/3: كافي. (هاي در آخرترنج و هاي در دنيا
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 و قُدرِتك الَِّتي ال ، و ِعزَّتِك الَِّتي ال ُترام،اَعوذُ ِبوجهِك الَكرِيمِ .6
  .  أ و ِمن َشرِّ االَوجاعِ ُكلِّها،ن َشرِّ الدنيا و اآلِخرَةِ ِم،ء يمتَِنع مِنها شَي

 و إِنَّ رحمتَك اَوسع ِمن ،اللَّهم إِنَّ مغِفرَتَك اَرجى ِمن عملِي .7
 اللَّهم ، ب َفعفوك اَعَظم ِمن ذَنبِي، اللَّهم إِن كانَ ذَنبِي ِعندك عِظيماً،ذَنبِي

 لِاَنَّها ، َفرَحمتُك اَهلٌ اَن تَبُلَغنِي و تَسعنِي، اَن اَبُلغَ رحمتَكهالًإِن لَم اَُكن اَ
   . ج ِبرَحمتِك يا اَرحم الرّاِحمِينَ،ءٍ وِسعت ُكلَّ شَي

 و ال رغبةٍ مِنك ، ال ِلحاجةٍ مِنك إِلَيها،إَِلهِي هذِهِ صالتِي صلَّيُتها .8
 إَِلِهي إِن كانَ فِيها ، د ٍبه إِلَى ما اَمرتَِني،عةً و إِجابةً لَك إِّلا َتعِظيماً و طا،فِيها

ودِها،َخَللٌ اَو نَقصجُكوِعها اَو سولِ ، َفال ُتؤاخِذنِي، ِمن ربِالقَب لَيتََفضَّل ع و 
  . ه ِبرَحمِتك يا اَرحم الرّاحِمِينَ،و الغُفرانِ
 سبحانَ من ال ياخُذُ ، مملَكَِتهِسبحانَ من ال يعَتدِي علَى اَهلِ .9

عل لِي ِفي  اللَّهم اج، و سبحانَ الرَّءوفِ الرَِّحيمِ،اَهلَ االَرضِ بِاَلوانِ العذابِ
  . زءٍ قَدِيرٌ  إِنَّك علَى ُكلِّ شَي، و َفهماً و ِعلماً، ُنوراً و بصراً،َقلِبي

 و بِمحمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ و آِلهِ ،يناً و بِاإلِسالمِ دِ،رضِيت بِاللَّهِ رباً .10
 ، و جعَفرٍ و موسى، و عِليٍّ و محمدٍ، و بِالحسنِ و الحسينِ، و ِبعلِيٍّ إِماماً،نَبِياً

مةً و  اَِئ، علَيِهم السالم، و الَخَلفِ الصالِحِ، و عِليٍّ و الحسنِ،و عِليٍّ و محمدٍ

                                                 
خرت و از همه دردها به روي كريمت و عزتي كه مغلوب نمي شود و قدرتي كه آ از شر دنيا و برم مىپناه   أ

  )346/3: فيكا(. ن نيستآچيزي مانع 
خدايا . تر از گناه من است رحمت تو وسيعزيرا به آمرزش تو بيشتر اميدوارم تا به عمل خود قطعا خدايا  ب

  .تر از گناه من استاگر چه گناه من نزد تو بزرگ است اما عفو و بخشش تو بزرگ
را پوشش من  خدايا اگر من اليق آن نيستم كه رحمتت به من برسد رحمت و لطف تو اليق است كه  ج

  )19: مصباح الكفعمي (.ترين مهربانانمهربان اى ،گيرد زيرا همه چيز عالم را رحمتت فرا گرفته  و فرادهد
يا به آن ميلي داشته و نه بخاطر آن است كه تو به آن نياز داري بجا آوردم را كه من  ي اين نمازخدايا  د

 بزرگداشت و اطاعت و پاسخ به چيزي است كه من را بلكه بخاطر) نيستي »ميل«زيرا تو اصوالً داراي (باشي 
  .ايبه آن فرمان داده

- اي مهربان و !نكنمؤاخذه را  من  آنو سجود   رخ داده در ركوعنقصي و اشكال اگر در اين نماز ! خداي من ه
 مصباح! (ترين مهربانان به خاطر مهربانيت، به من لطف كن و نمازم را قبول نما و از نقايص آن درگذر

  )20: الكفعمي
عيب است كسي كه بيپاك و . كند بر آنان كه تحت فرمانش هستندستم نمي كه كسي پاك و منزه است  و

نيكو است آن مهرباني كه مدام ) با آن كه استحقاقش را دارند(سازد ها دچار نميزمينيان را به انواع عذاب
  .كندمهرباني مي

فهمي كه با آن (علم را و فهم و ) نوري كه با آن بصيرت بيابم(را در دل من نور و بصيرت قرار ده  خدايا  ز
  )63:  الداعيةعد. (توانايي يتو بر هر چيزقطعا  ).دانش اندوزم
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  . أأ و ِمن اَعداِئهِم اَتَبرّ، ِبهِم اََتولَّى،سادةً و قادةً

   211آياتي كه مستحب است بعد از نمازها تالوت شود
و َله الحمد فىِ ،  بفَسبحانَ اللَّهِ حِينَ ُتمسونَ و حِينَ ُتصِبحونَ .1

خرِج الحى ِمنَ الميتِ و ي،  ج و حِينَ تُظِهرُونَالسماواتِ و االَرضِ و عِشياً
يىِمنَ الح تيالم خرِج  ي ُت و كَذالِك وتِها وم عدب ونَحىِ االَرضدخرَج  .  

2. بر كببحانَ رصُِفونَ  سا يملِينَ،  الِعزَّةِ عرسالم لىع المس و ، و
بِللَّهِ ر ه العالَمِينَ  الحمد .  

خُذُه سَِنةٌ و ال أه ال إِله إِالَ هو الحي القَيوم ال تاللَّ) آية الكرسي( .3
َنوم َله ما ِفي السماواتِ و ما فِي االَرضِ من ذا الَّذي يشَفع عِنده إِالَ بِإِذِنهِ 

 ءٍ ِمن ِعلِمهِ إِالَ بِما شاء يعلَم ما بينَ اَيديهِم و ما َخلَفهم و ال يحيُطونَ ِبشَي
  . و وِسع ُكرسِيه السماواتِ و االَرض و ال يؤُده ِحفُظهما و هو العِلي العظيم

َشِهد اللَّه اَنَّه ال إِله إِّلا هو و المَلئَكةُ و اُوُلوا الِعلمِ ) آيه شهادت( .4
سالم و ما نَ عِند اللَّهِ اإلإِنَّ الدي،  ز بِالِقسطِ ال إِله إِلّا هو العزِيزُ الحِكيمقائماً

 بيَنهم و من اخَتَلف الَّذِينَ اُوُتوا الكِتاب إِلّا ِمن بعدِ ما جاءهم الِعلم بغياً

                                                 
 رحمت خدا بر او و خاندانش –پيامبر من و اسالم دين من و محمد كه اهللا پروردگار من است  خوشنودم  أ

و محمد و جعفر و موسى و على و محمد و على و حسن و حسين و على من است و على امام  و –باد 
 آنان را دوست داشته و از . هستندمنو سروران و پيشوايان  همه امامان ،حسن و فرزند صالح او مهدى

  )25: مصباح الكفعمي. ( بيزارمهاآندشمنان 
  .شويد آييد و آن گاه كه به بامداد درمى پس خدا را تسبيح گوييد آن گاه كه به عصر درمى  ب
  . رسيد روز مىو ستايش از آنِ اوست در آسمانها و زمين و شامگاهان و وقتى كه به نيم  ج
سازد و  آورد، و زمين را بعد از مرگش زنده مى آورد، و مرده را از زنده بيرون مى زنده را از مرده بيرون مى  د

  )19 – 17: روم. (شويد  بيرون آورده مى)از گورها(بدين گونه 
و ستايش، ويژه  .و درود بر فرستادگان. كنند پروردگار تو، پروردگار شكوهمند، از آنچه وصف مىمنزّه است   ه

  )182- 180:صافات. (ستاخدا، پروردگارجهانيان
گيرد و نه خوابى  خداست كه معبودى جز او نيست زنده و برپادارنده است نه خوابى سبك او را فرو مى  و

كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش . ين است، از آنِ اوستها و آنچه در زمگران آنچه در آسمان
و به چيزى از علم او، جز به . داند شفاعت كند؟ آنچه در پيش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى

كرسىِ او آسمانها و زمين را در بر گرفته، و نگهدارى آنها بر او دشوار نيست، و . يابند آنچه بخواهد، احاطه نمى
  )255: بقره (.اوست واالىِ بزرگ

 و )او(دهد كه جز او هيچ معبودى نيست و فرشتگانِ  خدا كه همواره به عدل، قيام دارد، گواهى مى  ز
  .  جز او، كه توانا و حكيم است، هيچ معبودى نيست):دهند كه نيز گواهى مى(دانشوران 
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  . أ ياتِ اللَّهِ فَإنَّ اللَّه سرِيع الحسابĤيكُفر ِب
زِع ُقلِ اللَّهم مالِك الملكِ ُتؤتىِ الملك من تَشاء و تَن) آيه ملك( .5

   إِنَّك علىالملك مِمن تَشاء و ُتِعزُّ من َتشاء و ُتذِلُّ من َتشاء بِيدِك الخَيرُ
ُتولِج الَّيلَ فىِ النَّهارِ و ُتوِلج النَّهار فىِ الَّيلِ و ُتخرِج الحى ،  بءٍ قَدِيرٌ  شىلُّك

ىِمنَ الح تيالم ُتخرِج تِ ويِبغَير حِسابٍ  ِمنَ الم ن تَشاءقُ مَترز ج و .  
إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذِى َخَلقَ السماواتِ و االَرض فىِ ) آيه سخرة( .6

 و الشَّمس  على العرشِ يغشىِ الَّيلَ النهار يطلُبه حِثيثاً سِتَّةِ اَيامٍ ثُم اسَتوى
ِباَمرِهِ اَال َله الخلقُ و االَمرُ تَبارك اللَّه رب  و القَمرَ و النُّجوم مسخَّراتٍ

كُم َتَضرُّعاًاُ،  دلَمِينَاالعبوا رعتَدِينَدعالم ِبال يح ةً إِنَّهخُفي وا ،  ه وال تُفسِد و
  إِنَّ رحمت اللَّهِ َقرِيب ِمنَ و طَمعاًفىِ االَرضِ بعد إِصالِحها و ادعوه َخوفاً

  . والمحسِنِينَ

  تعقيبات مختص

   نماز صبح اتتعقيب
 إِنَّ اللَّه ، و اَُفوض اَمرِي إِلَى اللَّهِ، و صلَّى اللَّه علَى محمدٍ و آِلهِ،بِسمِ اللَّهِ .1

                                                 
 به آنان داده شده، با يكديگر به ) آسمانى( و كسانى كه كتابِ. در حقيقت، دين نزد خدا همان اسالم است  أ

 آمد، آن هم به سابقه حسدى كه ميان آنان )حاصل(اختالف نپرداختند مگر پس از آنكه علم براى آنان 
 )19 -  18: آل عمران. ( كه خدا زود شمار است)بداند(و هر كس به آيات خدا كفر ورزد، پس . وجود داشت

انفرمايى هر آن كس را كه خواهى، فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهى، بار خدايا، تويى كه فرم«: بگو  ب
فرمانروايى را باز ستانى و هر كه را خواهى، عزت بخشى و هر كه را خواهى، خوار گردانى همه خوبيها به 

  » .دست توست، و تو بر هر چيز توانايى
آورى، و مرده را از زنده را از مرده بيرون مىآورى و زنده  آورى، و روز را به شب در مى شب را به روز در مى  ج

  )27 -  26: آل عمران. (دهى حساب روزى مى سازى و هر كه را خواهى، بى خارج مى
ها و زمين را در شش روز آفريد سپس بر عرش در حقيقت، پروردگار شما آن خدايى است كه آسمان  د
خورشيد و ماه و ) نيز(پوشاند، و   مى- طلبد ا مى كه شتابان آن ر- روز را به شب. استيال يافت)  جهاندارى(

فرخنده . خلق و امر از آنِ اوست)  عالم(آگاه باش كه ). پديد آورد(اند  ستارگان را كه به فرمان او رام شده
  .خدايى است پروردگار جهانيان

  .دارد پروردگار خود را به زارى و نهانى بخوانيد كه او از حد گذرندگان را دوست نمى  ه
و در زمين پس از اصالح آن فساد مكنيد، و با بيم و اميد او را بخوانيد كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك   و

  .است
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نت ِمنَ  سبحانَك إِنِّي ُك، ال إَِله إِال أنت، أ َفوقاه اللَّه سيئاتِ ما مَكرُوا،بصِيرٌ بِالعِبادِ
 حسبنا ، ب و كَذَِلك نُنِجي المؤمِنِينَ،َتجبنا َله و َنجيناه ِمنَ الغَماس َف،الظّالِمِينَ

 ما شاء ، ج َلم يمسسهم سوء،َقلَبوا بِِنعمةٍ ِمنَ اللَّهِ و َفضلٍاْن َف،اللَّه و ِنعم الوكِيلُ
 ما شاء اللَّه و إِن َكرِه ، ما شاء اللَّه ال ما شاء النّاس،لَّهِاللَّه ال حولَ و ال ُقوةَ إِال ِبال

وبِينَ، دالنّاسربِمنَ الم الرَّب سِبيخُلوقِينَ، حالخاِلقُ ِمنَ الم سِبيح ، سِبيح 
سِبي  ح، حسبِي من هو حسبِي، ه حسبِي اللَّه رب العالَمِينَ،الرّازِقُ ِمنَ المرزوقِينَ
 حسبِي اللَّه ال إَِله ، حسبِي من كانَ مذ كُنت لَم يزَل حسبِي،من لَم يزَل حسبِي

وإِال ه،كَّلتلَيهِ َتوِظيمِ، عرشِ العالع بر وه و و .   
و لَم َتوكَّلت علَى الحي الَّذِي ال يموت و الحمد ِللَّهِ الَّذِي َلم يتَِّخذ ولَداً  .2

 اللَّهم إِنِّي . زيُكن َله َشرِيك فِي الملكِ و لَم يُكن َله وِلي ِمنَ الذُّلِّ و كَبره َتكبِيراً
اَعوذُ بِك ِمنَ البؤسِ و الفَقرِ و ِمن غَلَبةِ الدينِ و السقمِ و اَساَُلك اَن ُتعِينَِني علَى 

  . حَلى النّاسِاَداءِ حقِّك إَِليك و إِ
  .بين نافله صبح و نماز صبح صد بار صلوات توصيه شده است .3
 .تالوت پنجاه آيه بعد از نماز صبح بسيار تأكيد شده است .4
تكرار اذكار مختلف بعد از نماز صبح و مغرب كه مستحب است سه بار  .5

                                                 
كه او به حال زيرا گذارم  مىوا كار خود را به خدا من و ! بادبر محمد و آل او رحمت خدا  به نام خدا و  أ

 . كردند حمايت فرمود مى پس خدا او را از عواقب سوء آنچه نيرنگ . استآگاهبندگان 
 او را برآورده كرديم و او )دعاى(پس  . معبودى جز تو نيست، منزّهى تو، راستى كه من از ستمكاران بودم ب

 . دهيم  چنين نجات مى)نيز(دوه رهانيديم، و مؤمنان را انرا از 
 )هاسختياز (پس با نعمت و بخششى از جانب خدا،  . خدا ما را بس است و نيكو حمايتگرى است ج

 . بودنرسيدهبازگشتند، در حالى كه هيچ آسيبى به آنان 
نيست مگر اين كه منسوب به خداوند ) بر تغيير(تغيير و توانايي و هيچ ). شودهمان مي(بخواهد  آنچه خدا  د

هر ) محقّق خواهد شد( بخواهد آنچه خدا .نه آنچه مردم بخواهند) شودمي(آنچه خدا بخواهد ) آري. (است
 ).ناخشنود باشندمردم چند 

 مرا كفايت هاآن مرا بس است و از ميان آفريده شدگان، آفريننده هاآناز ميان رشد يافتگان، رشد دهنده   ه
خدايي كه پرودگار همه ) آري. ( من را كافي استهاآنكند و از ميان رزق داده شدگان، روزي دهنده مي

 . جهانيان است من را بس است
از  بس است مرا همو كه . استبس هميشه مرا بس است مرا همو كه.  كه مرا بس استبس است مرا همو  و

ام و  ل كرده بر او توّك.بس مرا خدايي كه معبودي جز او نيست .پيوسته مرا بس بوده استام   بودهزماني كه
  )547/2: كافي (. عرش با عظمتصاحباوست 

يى را كه نه فرزندى گرفته و نه در جهاندارى شريكى ستايش خداميرد و اي كه نميتوكّل نمودم بر زنده  ز
 .و او را بسيار بزرگ شمار.  دوستى داشته باشد)نياز به(دارد و نه خوار بوده كه 

و از ) بر سالمتي(و بيماري ) بر درآمد(برم از تنگدستي و نداري و از غلبه بدهكاري من به تو پناه مي! خدايا  ح
  )215: مصباح المتهجد. (اي حق تو و حق مردم كمكم كنيكنم كه براي ادتو درخواست مي
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  : يا هفت و يا صد بار گفته شود
  . حولَ و ال ُقوةَ إِلّا ِباللَّهِ العِلي العظِيمسبحانَ اللَّهِ العِظيمِ و ِبحمدِهِ و ال  •
• َله ال َشرِيك هحدو إِّلا اللَّه ال إَِله، و مِيتي حِيي وي مدالح َله و لكالم َله 

  .ءٍ قَدِير يمِيت و يحيِي بِيدِهِ الخَيرُ و هو علَى ُكلِّ شَي
  .و ال ُقوةَ إِلّا ِباللَّهِ العلِي العِظيمما شاء اللَّه كانَ ال حولَ  •
   .اَسَتغِفرُ اللَّه و اَُتوب إِلَيهِ •
  .اَساَلُ اللَّه العافِيةَ •
   .اَسَتجِيرُ بِاللَّهِ ِمنَ النّارِ و اَساَُله الجنَّةَ •
   .اَساَلُ اللَّه الحور العِينَ •
   .ينُال إَِله إِال اللَّه الملِك الحقُّ المِب •
   .و عجل َفرَجهماللَّهم صلِّ عَلى محمدٍ و آلِ محمدٍ  •
سبحانَ اللَّهِ و الحمد ِللَّهِ و ال إَِله إِال اللَّه و اللَّه اَكبرُ و ال حولَ و ال ُقوةَ  •

  . 212إِال بِاللَّهِ العلِي العِظيمِ

   نماز ظهراتتعقيب
 ، ال إَِله إِال اللَّه رب العرشِ الَكرِيمِ،للَّه العظِيم الحِليمال إَِله إِال ا .1

 و عزاِئم ، اللَّهم إِنِّي اَساَلُك موِجباتِ رحمتِك، أالحمد ِللَّهِ رب العالَمِينَ
غِفرَتِكةَ ِمن ُكلِّ ِبرٍّ،مالغَنِيم ةَ ِمن ُكلِّ إِثمٍ، والمالس ع لِي  اللَّ، ب وال تَد مه

 إِال  و ال عيباً، إِال شَفَيَته و ال سقماً، إِال َفرَّجَته و ال هماً، إِال غََفرَتهذَنباً
َترَتهال رِزقاً،س و طَتهسال َخوفاً، إِال ب و نَتهوءاً، إِال آمال س و رَفَتهال ، إِال ص و 

 آمِينَ ، يا اَرحم الرّاحِمِينَ،يها صالح إِال َقضَيَتها و لِي ِف،حاجةً هِي َلك رِضاً
  . جرب العالَمِينَ

                                                 
 حمد .كرامتعرش با اهللا صاحب  به جز معبودينيست . اهللا بزرگ و بردبار به جز معبودي نيست  أ

 .مخصوص خداوندِ صاحب جهانيان است
 از خدايا(وسائل حتمي آمرزش توست و توست كه موجب رحمت را كنم آنچه   خدايا از تو درخواست مى ب

   .هي راو سالمتى از هر گناي را ز هر كار نيكبردن ابهره ) كنمتو درخواست مي
هيچ دل گرفتگي را گشوده نشده و هيچ ) و همچنين(بر من مگذار  را آمرزيده نشده خدايا هيچ گناهى  ج

منيت بيماري را شفا نيافته و هيچ عيبي را پوشيده نشده و هيچ رزقي را وسعت نيافته و هيچ ترسي را ا
هيچ حاجتي را كه خشنودي تو و رشد ) همچنين(و ) بر من مگذار(نيافته و هيچ بدي را برگشت نخورده 

دعايم را مستجاب ! پروردگار جهانيان! ترين مهرباناناي مهربان! من در آن است بدون برآوردنش رها مكن
  )13: البلد االمين(! كن



  ستايش معبود� 74 

  . أَتصمت و بِاللَّهِ اَِثقُ و علَى اللَّهِ اََتوكَّلُبِاللَّهِ اع: ده بار بگو .2
3.  رُ واَكب رَ تَفرِيطِي َفأنتإِن كَب و اَعظَم ت ذُُنوبِي َفأنتظُمإِن ع ماللَّه

ِفر ِلي عظِيم ذُُنوبِي ِبعظِيمِ عفوِك و كَبِيرَ  اللَّهم اْغ ب دام بخِلي َفأنت اَجودإِن
تَفرِيطِي بِظاِهرِ َكرَمِك و اقمع بخلِي بَِفضلِ جودِك اللَّهم ما ِبنا ِمن ِنعمةٍ 

إَِليك اَُتوب و اَسَتغِفرُك إِلّا أنت ال إَِله جفَِمنك .  

   نماز عصراتتعقيب
1. وذُ ِبكإِنِّي اَع ماللَّه،عِمن َنفسٍ ال تَشب ،خَشعِمن َقلبٍ ال ي و ، و 

نَفعالةٍ،ِمن ِعلمٍ ال يِمن ص و ال ُترَفع ،عسمعاءٍ ال يِمن د إِنِّي ، د و ماللَّه 
 اللَّهم ما ، هاء بعد الشِّدةِ و الرَّخ، و الَفرَج بعد الَكربِ،اَساَلُك اليسرَ بعد العسرِ

ةٍ فَِمنكبِنا ِمن ِنعم،إِال أنت ال إَِله ،إَِليك اَُتوب و و اَسَتغِفرُك .  
اَسَتغِفرُ اللَّه الَّذِي ال إَِله إِال هو الحي القَيوم الرَّحمنُ الرَِّحيم ذُو  .2

 علَي َتوبةَ عبدٍ ذَلِيلٍ خاِضعٍ فَقِيرٍ باِئسٍ  و اَساَُله اَن يُتوب زالجاللِ و اإلِكرامِ
 و ال  و ال موتاً و ال َضرّاًمِسكِينٍ مسَتكِينٍ مسَتجِيرٍ ال يمِلك لَِنفِسهِ نَفعاً

  ححياةً و ال نُُشوراً

                                                 
 )13: البلد االمين. (كنم ل مى و بر او در هر كار توّكشوم و به او اعتماد دارم ل مىبه خدا متوس  أ

ترى و تو از آن بزرگاست  من بسيار كوتاهيتر از آنى و اگر خدايا اگر گناهان من عظيم است تو بزرگ  ب
   .نهايت است اگر بخل و حسد من دائم است جود و بخشش تو بى

و درگذر آشكارت  بسيار مرا به كرم كوتاهيعفو و بخشش بزرگ خود ببخش و ه خدايا گناهان بزرگ مرا ب  ج
 .ما بندگان است همه از توستبراي  هر نعمت كه خدايا .ريشه بخل مرا با لطف بخششت از بن بركن

  )176: فالح السائل (.گردم طلبم و بسوى تو از هر گناه باز مى  جز تو نيست از تو آمرزش مىمعبودي
 و ندارد يو از علمى كه نفعشود فروتن نميو از قلبى كه شود ير نميكه سبرم از نفسى   خدايا پناه به تو مى د

  .)گرددبه آن توجهي نمي(شود شنيده نميو از دعايى كه رود نمياز نمازى كه باال 
  . كنم و گشايش بعد از گرفتاري را و راحتي بعد از فشار راآساني بعد از سختي را درخواست مي خدايا از تو  ه
كنم و به سويت از تو طلب آمرزش مي. معبودي جز تو نيست. ست از توستمابراي متى كه  خدايا هر نع و

  .كنمگردم و توبه ميبر مي
 صاحب جالل و ، مهربان،بخشندههمه قائم به او،  ، زنده. كه جز او نيستمعبوديكنم از  طلب آمرزش مى  ز

 . كرم
 پناه ،گير زمين ،  بيچاره، پريشان، فقير،پست، ل ذليايتوبه بندهبه من برگردي، كنم كه  و درخواست مى  ح

مصباح . (محشور شدنمرگ و زندگى و ) مالك(نه هيچ نفع و ضررى نيست و مالك از خود كه آورنده 
 )33: الكفعمي
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   نماز مغرب اتتعقيب
 

1. تِكحموجِباتِ رم إِنِّي اَساَُلك مغِفرَ،اللَّهم زاِئمع و النَّجاةَ ،تِك و 
 و ِجوار ، ِفي دارِ السالمِ، و الَفوز ِبالجنَّةِ و الرِّضوانَ، أ و ِمن ُكلِّ بلِيةٍ،ِمنَ النّارِ

 ال إَِله إِال ، اللَّهم ما بِنا ِمن ِنعمةٍ فَِمنك، ب علَيهِ و آِلهِ السالم،نَبِيك محمدٍ
  . جوب إِلَيك اَسَتغِفرُك و اَُت،أنت

2. َليكدٍ عمحآلِ م دٍ ومحقِّ مِبح إِنِّي اَساَلُك ملَى ،اللَّهلِّ عص 
 و اليقِينَ ، و البصِيرَةَ ِفي دِينِي،علِ النُّور ِفي بصرِي و اج،محمدٍ و آلِ محمدٍ

 و ، و السعةَ فِي رِزقِي، نَفسِي و السالمةَ ِفي، و اإلِخالص ِفي عملِي،ِفي َقلبِي
 . د ما اَبقَيَتِنيالشُّكرَ لَك اَبداً

   نماز عشااتتعقيب
 

 و رب االَرضِينَ السبعِ و ،اللَّهم رب السماواتِ السبعِ و ما اََظلَّت .1
 اللَّهم رب ، ه ذَرت و رب الرِّياحِ و ما، و رب الشَّياطِينِ و ما اََظلَّت،ما اََقلَّت
 أنت اللَّه ،ءٍ  و مِليك ُكلِّ شَي،ءٍ  و خاِلقَ ُكلِّ شَي،ءٍ  و إَِله ُكلِّ شَي،ءٍ ُكلِّ شَي

 و أنت اآلِخرُ َفال ،ء قَبلَك  أنت اللَّه االَولُ َفال شَي،ءٍ المقتَدِر علَى ُكلِّ شَي
ء   و أنت الباِطنُ َفال شَي،ء َفوَقك  َفال شَي و أنت الظّاِهرُ،ء بعدك شَي

                                                 
هاي حتميت را و نجات از دوزخ و از هر باليي و آمرزشكنم  درخواست مىموجبات رحمتت را  از تو ! خدايا أ
  . را
 جايگاهي كهرضا و خوشنودى تو را در رسيدن به  به بهشت و رسيدن) كنمز تو درخواست ميخدايا ا(  ب

  .جوار پيغمبر تو حضرت محمد كه سالم بر او و آل او باداز ناخوشايندي است در سالمت 
طلبم و   جز تو نيست از تو آمرزش مىمعبودي . خدايا هر نعمت به ما بندگان رسد همه از جانب توست ج

  )38:  مصباح الكفعمي.گردم و از گناه خود باز مىبسوى ت
بيش از (رحمت خود را كه بر تو دارند محمد و آل محمد كه  يكنم به حق  خدايا از تو درخواست مى د

و را در دينم بصيرت ) همچنين(و قرار دهي  انمدر چشمرا نور  كني و محمد و آل محمدشامل ) پيش
و توفيقِ شكرِ هميشگي  مدر رزقرا در نفسم و گستردگي را و سالمتى  مدر عملرا  و اخالص مدر دلرا يقين 

 )549/2: كافي ().روزيم نمايي(ام را تا زنده
خدايا اي پروردگار هفت آسمان وآنچه بر آن سايه افكنده و اي پروردگار هفت زمين و آنچه كه زمين بر   ه

اند و اي پروردگار بادها و هر را گمراه كردهپشت خود حمل نموده و اي پروردگار شياطين و پروردگار هر كه 
 .آنچه را پراكنده كنند
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وَنكإِسرافِيلَ، أد ِميكاِئيلَ و برَئِيلَ وج بر إِسماعِيلَ، و و إِبراهِيم إَِله و ، و 
 و ، اَساَُلك اَن ُتصلِّي علَى محمدٍ و آلِ محمدٍ، بإِسحاقَ و يعُقوب و االَسباطَ

 مِمن ال طاَقةَ لِي ، و ال تُسلِّط علَي اَحداً ِمن َخلقِك،نِي ِبرَحمتِكاَن َتولّا
 و ِمن َشرِّ ، و فِي النّاسِ َفعزِّزنِي، اللَّهم إِنِّي اََتحبب إَِليك َفحببنِي، جِبهِ

للَّه علَى محمدٍ  و صلَّى ا، يا رب العالَمِينَ،شَياطِينِ الِجنِّ و اإلِنسِ َفسلِّمنِي
 .  د و آِله

اللَّهم إِنَّه َليس ِلي ِعلم بِموِضعِ رِزقِي و إِنَّما اَطلُبه ِبخََطراتٍ  .2
نا فِيما اَنا طاِلب كالحيرانِ ال أجولُ ِفي َطلَِبهِ البلدانَ فأَتخُطرُ عَلى َقلِبي ف

اَرضٍ اَم فِي سماءٍ اَم فِي برٍّ اَم فِي اَدرِي اَ فِي سهلٍ هو اَم ِفي جبلٍ اَم ِفي 
 هاَسباب و كعِند هاَنَّ ِعلم لِمتقَد ع ن ولِ مِمن قِب ن وي مدلَى يع حرٍ وب

ِتكِبرَحم هببتُس و ِبُلطِفك هالَّذِي َتقسِم أنت و دِكَلى  هبِيلِّ عَفص ماللَّه 
 آِلهِ و دٍ ومحملِي واِسعاًاج رِزقَك بل يا رهالًعس هطلَبم م و َقرِيباًأ و خَذَه 

 و اَنا َفقِيرٌ عنائي فانَّك َغِني عن و ال ُتعنِّنِي بَِطَلبِ ما لَم تُقَدر لِي فِيهِ رِزقاً
ك إِنَّك ذُو إِلَى رحمتِك َفصلِّ عَلى محمدٍ و آِلهِ و جد عَلى عبدِك بَِفضِل

 . وَفضلٍ عظِيم
                                                 

تويي . تويي خدايي كه تواناي بر هر چيزي! و مالك هر چيز! و معبود هر چيز! اي پروردگار هر چيز! خدايا  أ
 از تو تويي كه تا آخر، هستي لذا هيچ چيز بعد. خدايي كه از آغاز بوده است، لذا چيزي قبل از تو نبوده است

در (تر از تو تويي پنهاني كه پايين. چيزي نيست) در آشكار بودن(تويي آشكاري كه باالتر از تو . نخواهد بود
  .چيزي نيست) پنهان بودن

 اي پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و معبود ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط  ب
  ).فرزندان صالح انبياء(
به رحمت ) نيز(كنم كه محمد و آل محمد را مورد رحمت خود قرار دهي و مرا واست مياز تو درخ  ج

هيچ مخلوقي را بر من مسلّط نسازي از كساني كه من توان تسلّطشان را ) لذا(خويش سرپرستي كني و 
  .ندارم

رّ شيطنت كنم پس دوستم بدار و در ميان مردم عزيزم گردان و از شبه تو اظهار دوستي مي! معبود من  د
و رحمت خداوند بر محمد و آلش ! اي پروردگار جهانيان! ها، محفوظم بداركنندگان از ميان جنّيان و انسان

  ) 41: مصباح الكفعمي! (باد
و در   طلبم ىمشود   تنها رزق خود را به خيالى كه بر دلم وارد مى.ه نيستما از جايگاه روزى خودم آگخدايا  ه

دانم  رم كه نمىروم پس من در آنچه طالب او هستم مانند شخص متحي ىدور شهرها در طلب روزى م
روزيم در صحراست يا در كوه يا در زمين يا در آسمان است يا در خشكى است يا در دريا و به دست كيست 

دانم كه علم آن نزد توست و اسباب روزى من هر چه هست به دست توست و تو به  و پيش كيست و مى
   .كنى و سبب آن رزق را به مهربانى خود بر ميانگيزى  مىلطف و كرم قسمت

كنى وسيع فرما و راه طلب آن را   او و رزقى كه به من عطا مىخاندان فرست بر محمد و رحمتخدايا پس   و
ت اى به مشّق ر نفرمودهر ساز و مرا در طلب چيزى كه بر من روزى مقدآسان گردان و از مأخذ نزديكى مقرّ
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  تفسير 

  سوره حمد

  ِبسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَِّحيم
 ميان همه مردم جهان رسم است كه هر كار مهم و پر ارزشى را -)1آيه  (

كنند، يعنى آن كار را با آن شخصيت مورد نظر  به نام بزرگى از بزرگان آغاز مى
 آيا بهتر نيست كه براى پاينده بودن يك برنامه و ولى. دهند از آغاز ارتباط مى

جاويد ماندن يك تشكيالت، آن را به موجود پايدار و جاويدانى ارتباط دهيم كه 
فنا در ذات او راه ندارد، از ميان تمام موجودات آنكه ازلى و ابدى است تنها 

غاز كرد ذات پاك خداست و به همين دليل بايد همه چيز و هر كار را با نام او آ
نام خداوند ه ب«: گوئيم  لذا در نخستين آيه قرآن مى،و از او استمداد نمود

 ).ِبسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَِّحيمِ(» بخشنده بخشايشگر
كلّ امر ذى : خوانيم  مى)وآلهعليهاللَّهصلى( و در حديث معروفى از پيامبر 

 كه بدون نام خدا شروع شود هر كار مهمى«: بال لم يذكر فيه اسم الّله فهو ابتر
 .»فرجام استبى

سزاوار است هنگامى كه كارى را «: فرمايد مى) السالمعليه(و نيز امام باقر 
كنيم، چه بزرگ باشد چه كوچك، بسم الّله بگوئيم تا پر بركت و  شروع مى

 .»ميمون باشد

                                                                                                       
پس درود فرست بر محمد . نيازى و من محتاج به رحمت نامنتهاى توام از رنج و عذاب من بىمينداز كه تو 

البلد  (.و آل او و بخشش فرما بر بنده خود به فضل و رحمت خويش كه فضل و كرم تو بسيار عظيم است
  )30: االمين
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ا  بسته به ارتباطى است كه با خد، عمليپايدارى و بقا: كوتاه سخن اينكه
دهد كه در آغاز شروع   خداوند به پيامبر دستور مى، به همين مناسبت.دارد

، و 213اْقرَأْ بِاسمِ ربك:  اين وظيفه خطير را با نام خدا شروع كند،تبليغ اسالم
بينيم حضرت نوح در آن طوفان سخت و عجيب هنگام سوار شدن بر  مى

دهد كه در هنگام  مى براى پيروزى بر مشكالت به ياران خود دستور ،كشتى
 .214بگويند» بسم الّله«حركت و در موقع توقف كشتى 

 .ها نيز اين سفر را سرانجام با موفقيت و پيروزى پشت سر گذاشتندو آن
ِبسمِ «نويسد سر آغاز آن را   سبا مىياى كه به ملكه و نيز سليمان در نامه

 .215دهد قرار مى» اللَّهِ
شود تا هدف   با بسم الّله آغاز مى-آنهاى قر روى همين اصل، تمام سوره

اصلى از آغاز تا انجام با موفقيت و پيروزى و بدون شكست انجام شود و تنها 
 چرا كه سوره توبه با اعالن ،بينيم سوره توبه است كه بسم الّله در آغاز آن نمى

جنگ به جنايتكاران مّكه و پيمان شكنان آغاز شده، و اعالم جنگ با توصيف 
 .سازگار نيست» رحمان و رحيم«به خداوند 

 ها نكته

  آيا بسم الّله جزء سوره است؟- 1

در ميان دانشمندان و علماء شيعه اختالفى نيست كه بسم الّله جزء سوره 
ها،  در آغاز همه سوره» بسم الّله«هاى قرآن است، اصوال ثبت  حمد و همه سوره

قرآن چيزى اضافه نوشته دانيم در متن  خود گواه زنده اين امر است، زيرا مى
 )وآلهعليهاللَّهصلى(ها از زمان پيامبر  در آغاز سوره»بسم الّله«نشده است، و ذكر 

به عالوه سيره مسلمين همواره بر اين بوده كه . تاكنون معمول بوده است
خواندند، و متواترا نيز  اى مى هنگام تالوت قرآن بسم الّله را در آغاز هر سوره

فرمود، چگونه ممكن   آن را تالوت مى)وآلهعليهاللَّهصلى(پيامبر ثابت شده كه 
است چيزى جزء قرآن نباشد و پيامبر و مسلمانان همواره آن را ضمن قرآن 

 .بخوانند و بر آن مداومت كنند
يك روز معاويه در : گويند  مسأله آنقدر روشن است كه مى،به هر حال

 جمعى از ، را نگفت، بعد از نمازدوران حكومتش در نماز جماعت بسم الّله
مهاجران و انصار فرياد زدند أسرقت أم نسيت؟ آيا بسم الّله را دزديدى يا 

 !فراموش كردى
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  الّله جامعترين نام خداست-2

هاى خدا كه در قرآن مجيد و يا ساير منابع اسالمى آمده زيرا بررسى نام
 خدا را منعكس  يك بخش خاص از صفات،كدام از آن دهد كه هر نشان مى

. باشد مى» الّله«سازد، تنها نامى كه جامع صفات جالل و جمال است همان  مى
گفته » الّله« به عنوان صفت براى كلمه به همين دليل اسماء ديگر خداوند غالباً

كه به جنبه آمرزش خداوند اشاره » رحيم«و » غفور«:  به عنوان نمونه.شود مى
 .216)ور رِحيمَفإِنَّ اللَّه غَُف(كند  مى

اشاره به آگاهى او از » عليم«اشاره به آگاهى او از مسموعات، و » سميع «
 .217)فَإِنَّ اللَّه سمِيع علِيم(همه چيز است 

هو اللَّه . گيرند قرار مى» الّله« بسيارى از اين اسماء، وصف ،و در يك آيه
 وسالْقُد ِلكالْم وإِلَّا ه الَّذِي ال إِله اربزِيزُ اْلجِمنُ اْلعيهؤِْمنُ الْمالْم المالس

اوست الّله كه معبودى جز وى نيست، اوست حاكم مطلق، منزه از « 218.الْمتَكَبرُ
ها، از هر گونه ظلم و بيدادگرى، ايمنى بخش، نگاهبان همه چيز، توانا و ناپاكي

 .»شكست ناپذير، قاهر بر همه موجودات، و با عظمت
ى از شواهد جامعيت اين نام آن است كه ابراز ايمان و توصيه تنها با يك

 .توان كرد جمله ال اله الّا الّله مى

  رحمت عام و خاص خدا- 3

اشاره » رحمان«مشهور در ميان گروهى از مفسران اين است كه صفت 
به رحمت عام خداست كه شامل دوست و دشمن، مؤمن و كافر و نيكوكار و 

حسابش همه را رسيده، و خوان نعمت  باران رحمت بى«د، زيرا باش بدكار مى
 .»دريغش همه جا كشيده بى

اشاره به رحمت خاص پروردگار است كه ويژه بندگان » رحيم«ولى 
و تنها چيزى كه ممكن است اشاره به اين . مطيع و صالح و فرمانبردار است

 صورت مطلق آمده در همه جا در قرآن به» الرَّحمنِ«مطلب باشد آن است كه 
گاهى به صورت مقيد » الرَِّحيمِ«است كه نشانه عموميت آن است، در حالى كه 

) و كانَ ِبالْمؤْمِنِينَ رِحيماً(ذكر شده كه دليل بر خصوصيت آن است مانند 
 .219»خداوند نسبت به مؤمنان رحيم است«

 معبود ،خداوند«: خوانيم مى) السالمعليه(در روايتى نيز از امام صادق 
همه چيز است، نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان، و نسبت به خصوص مؤمنان 

 .»220رحيم است
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 نيامده است؟» بسم الّله« چرا صفات ديگر خدا در -4

در » رحمانيت و رحيميت«تنها روى صفت ادامه سؤال اين است كه چرا 
شود  مىال روشن وتوجه به يك نكته، پاسخ اين سبا  ؟شود تكيه مى» بسم اهللا«

و آن اينكه در آغاز هر كار الزم است از صفتى استمداد كنيم كه آثارش بر 
سراسر جهان پرتوافكن است، همه موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در 

 .لحظات بحرانى نجات بخشيده است
و : گويد بهتر است اين حقيقت را از زبان قرآن بشنويد آنجا كه مى

 221».رحمت من همه چيز را فرا گرفته است«ءٍ   شَيرحمِتي وِسعت ُكلَّ
بينيم پيامبران براى نجات خود از چنگال حوادث سخت  از سوى ديگر مى

و » هود«زدند، در مورد   دست به دامن رحمت خدا مى،و دشمنان خطرناك
روانش را به هود و پي«: َفأَْنجيناه و الَّذِينَ معه ِبرَحمةٍ مِنَّا: خوانيم پيروانش مى

 222».ى بخشيديميرها) از چنگال دشمنان(وسيله رحمت خويش 
 ،ى دارديپس اساس كار خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنا

ى كه رحمتت ياى خدا. هبَضه َغُتمح رتَقب سنْيا م«: خوانيم چنانكه در دعا مى
 اساس و پايه ،زندگىها نيز بايد در برنامه انسان» .بر غضبت پيشى گرفته است

كار را بر رحمت و محبت قرار دهند و توسل به خشونت را براى مواقع ضرورت 
 .بگذارند
  

بلِلَّهِ ر دمَلِمين  الْحاْلع    
كه آغازگر سوره بود، نخستين وظيفه بندگان » بسم الّله« بعد از - )2آيه  (

فتند، اايانش بيپ هاى بى بزرگ عالم هستى و نعمتأآن است كه به ياد مبد
در ، هاى فراوانى كه راهنماى ما در شناخت پروردگار و انگيزه ماهمان نعمت

  .راه عبوديت است
، به خاطر آن است كه هر انسانى هنگامى كه »انگيزه «يميگو  اينكه مى
 نعمت را بشناسد، و طبق فرمان يخواهد بخشنده رسد فورا مى نعمتى به او مى

 به همين جهت علماى ،يزد و حق شكر او را ادا كندفطرت به سپاسگزارى برخ
را كه يك » منِعوجوب شكر م «،در نخستين بحث اين علم) عقائد(علم كالم 

 .شوند فرمان فطرى و عقلى است به عنوان انگيزه خداشناسى، يادآور مى
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هاى اوست، زيرا راهنماى ما در شناخت پروردگار نعمت: يميگو و اينكه مى
، مطالعه در اسرار آفرينش و رازهاى أترين راه براى شناخت مبدعبهترين و جام

 .ها استها در رابطه با زندگى انسانخلقت و مخصوصا وجود نعمت
حمد و «شود  الكتاب با اين جمله شروع مىبه اين دو دليل سوره فاتحة

 اْلحمد ِللَّهِ رب(» .ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است
 )اْلعالَمِينَ
 ويِ نيكدر لغت به معنى ستايش كردن در برابر كار يا صفتِ» حمد «

 .اختيارى است
چشمه خير و بركتى است و هر پيامبر و رهبر الهى   هر انسانى كه سر-1

كند،  پاشد، هر شخص سخاوتمندى كه بخشش مى ها مىكه نور هدايت در دل
ها از ستايش خدا  آننهد، ستايش و هر طبيبى كه مرهمى بر زخم جانكاهى مى

گيرد، چرا كه همه اين مواهب در اصل از ناحيه ذات پاك او  سر چشمه مى
بارند، و زمين  كند، ابرها باران مى است، و نيز اگر خورشيد نورافشانى مى

 .دهد، همه از ناحيه او است بركاتش را به ما تحويل مى
ت، بلكه پايان كارها نيز تنها در آغاز كار نيس» حمد« جالب اينكه -2

دهد با حمد خواهد بود، در مورد بهشتيان  چنانكه قرآن به ما تعليم مى
ها در بهشت نخست منزه شمردن خداوند از هر عيب و سخن آن«: خوانيم مى

ها سالم، و آخرين سخنشان اْلحمد ِللَّهِ رب اْلعالَمِينَ نقص و تحيت آن
   223.»است

 به معنى مالك و صاحب چيزى است كه به ،در اصل» رب« اما كلمه -3
  .پردازد تربيت و اصالح آن مى

اى است  است و عالم به معنى مجموعه» عالم«جمع » اْلعاَلمِينَ« كلمه -4
شود  جمع بسته مى» عالمين«از موجودات مختلف و هنگامى كه به صورت 

 .هاى اين جهان است اشاره به تمام مجموعه
خوانيم كه در ضمن تفسير آيه  چنين مى) السالمعليه(در روايتى از على 

رب اْلعاَلمِينَ اشاره به مجموع همه مخلوقات «: فرمود» اْلحمد ِللَّهِ رب اْلعالَمِينَ«
  ».جان و جاندار اعم از موجودات بي،است

   الرَّحمنِ الرَِّحيم
م و و رحمت عا» خداوندى كه بخشنده و بخشايشگر است «-)3آيه (

 .خاصش همه را رسيده
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و همچنين تفاوت ميان اين دو كلمه را در » رحيم«و » رحمن«معنى 
اى كه بايد اضافه كنيم اين است كه اين دو  نكته. خوانديم» بسم الّله«تفسير 

در هر يك از دو (شوند   بار تكرار مى30 حداقل ،صفت در نمازهاى روزانه ما
 مرتبه خدا را به صفت رحمتش 60ن ترتيب و به اي) ركعت اول نماز دوازده بار

ها كه خود را در زندگى بيش از و اين درسى است براى همه انسان. يميستا مى
 .هر چيز به اين اخالق الهى متخلق كنند

اى است به اين واقعيت كه اگر ما خود را عبد و بنده خدا   اشاره،به عالوه
 . بردگانشان در نظرها تداعى شودرحم نسبت به  مبادا رفتار مالكان بى،دانيم مى

اشاره به اين » رب اْلعالَمِينَ«بعد از » رحمان و رحيم«نكته ديگر اينكه 
است كه ما در عين قدرت نسبت به بندگان خويش، با مهربانى و لطف رفتار 

 .كنيم مى

   ِلكِ يومِ الديناَم
داوندى كه خ«:  دومين اصل مهم اسالم يعنى قيامت و رستاخيز- )4آيه  (

 » .مالك روز جزاست
شده است، كه نهايت سيطره و نفوذ » مالكيت خداوند«در اينجا تعبير به 

كند، روزى كه همه  او را بر همه چيز و همه كس در آن روز مشخص مى
شوند و در برابر مالك  حاضر مى. ها در آن دادگاه بزرگ براى حسابانسان

هاى خود را  ها و كارها و حتى انديشه گيرند، تمام گفته حقيقى خود قرار مى
بينند، هيچ چيز حتى به اندازه سر سوزنى نابود نشده و به دست  حاضر مى

هاى فراموشى نيفتاده است، و اكنون اين انسان است كه بايد بار همه مسئوليت
اى است،  حتى در آنجا كه بنيانگزار سنت و برنامه! اعمال خود را بردوش كشد

بدون شك مالكيت خداوند نسبت ! ويش را از مسئوليت بپذيردباز بايد سهم خ
به جهان هستى مالكيت حقيقى است نه مالكيت اعتبارى نظير مالكيت ما 

 .نسبت به آنچه در اين جهان ملك ما است
كس كه  و به تعبير ديگر اين مالكيت نتيجه خالقيت و ربوبيت است، آن

بخشد،  ها مىد هستى به آنموجودات را آفريده و لحظه به لحظه فيض وجو
 .مالك حقيقى موجودات است

و در پاسخ اين سؤال كه مگر خداوند مالك تمام اين جهان نيست كه ما 
مالكيت خداوند گرچه : يميكنيم؟ بايد بگو مى» مالك روز جزا«از او تعبير به 

باشد، اما بروز و ظهور اين مالكيت در قيامت بيشتر  مى» هر دو جهان«شامل 
هاى اعتبارى بريده  چرا كه در آن روز همه پيوندهاى مادى و مالكيتاست،
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شود، و هيچ كس در آنجا چيزى از خود ندارد، حّتى اگر شفاعتى صورت  مى
 .گيرد باز به فرمان خداست

اعتقاد به روز رستاخيز، اثر فوق العاده نيرومندى در كنترل انسان در برابر 
ى از علل جلوگيرى كردن نماز از فحشا و اعمال نادرست و ناشايست دارد و يك

اندازد كه از همه كار  منكرات همين است كه نماز انسان را هم به ياد مبدئى مى
 .او با خبر است و هم به ياد دادگاه بزرگ عدل خدا

هنگامى كه به آيه : خوانيم مى) السالمعليه(در حديثى از امام سجاد 
كرد كه نزديك بود روح از  آنقدر آن را تكرار مىرسيد،  مى» مالِكِ يومِ الدينِ«

 .بدنش پرواز كند
در قرآن در تمام موارد به معنى قيامت آمده است، : »يومِ الدينِ«اما كلمه 

 روز ،و اينكه چرا آن روز، روز دين معرفى شده؟ به خاطر اين است كه آن روز
اى كه  ترين برنامهشنباشد، و رو مى» جزا«در لغت به معنى » دين«جزا است و 

 .شود همين برنامه جزا و كيفر و پاداش است در قيامت اجرا مى

  إِياك نَعبد و إِياك َنستَِعينُ
پروردگار خود را » بنده«ى ياز اينجا گو:  انسان در پيشگاه خدا-)5آيه  (

مخاطب ساخته نخست از عبوديت خويش در برابر او، و سپس از امدادها و 
پرستم و تنها از تو يارى  تنها تو را مى«: گويد هاى او سخن مىكمك

 ..»جويم مى
گفت و در اينجا   سخن از توحيد ذات و صفات مى،در واقع آيات گذشته

توحيد عبادت آن است كه هيچ . سخن از توحيد عبادت، و توحيد افعال است
ن او گردن كس و هيچ چيز را شايسته پرستش جز ذات خدا ندانيم تنها به فرما

نهيم، و از بندگى و تسليم در برابر غير ذات او بپرهيزيم، توحيد افعال آن است 
كه تنها مؤثر حقيقى را در عالم او بدانيم، نه اينكه دنبال سبب نرويم بلكه 

اين تفكر و اعتقاد .  به فرمان خداست،معتقد باشيم هر سببى هر تأثيرى دارد
 .دهد ت بريده و تنها به خدا پيوند مىانسان را از همه كس و همه موجودا

تَِقيمسراطَ اْلمدَِنا الصاه   
 »ما را به راه راست هدايت فرما «-)6آيه  (

پس از اظهار تسليم در برابر پروردگار و وصول بر مرحله عبوديت و 
استمداد از ذات پاك او نخستين تقاضاى بنده اين است كه او را به راه راست، 

يكى، راه عدل و داد، و راه ايمان و عمل صالح هدايت فرمايد، در راه پاكى و ن
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اينجا اين سؤال كه چرا ما همواره درخواست هدايت به صراط مستقيم از خدا 
وانگهى اين سخن از پيامبر و امامان . شود مطرح مى! كنيم مگر ما گمراهيم مى

انسان در : گوئيم در پاسخ مى! كه نمونه انسان كامل بودند چه معنى دارد؟
رود، به همين دليل  مسير هدايت هر لحظه بيم لغزش و انحراف درباره او مى

بايد خود را در اختيار پروردگار بگذارد و تقاضا كند كه او را بر راه راست ثابت 
دوم اينكه، هدايت همان پيمودن طريق تكامل است كه انسان . نگهداردقدم 

بنابراين .  و به مراحل باالتر برسدتدريجا مراحل نقصان را پشت سر بگذارد
صراط « تقاضاى هدايت ،جاى تعجب نيست كه حتى پيامبران و امامان از خدا

كنند، چه اينكه كمال مطلق تنها خدا است، و همه بدون استثنا در » مستقيم
ها نيز تقاضاى درجات باالترى را از خدا مسير تكاملند، چه مانعى دارد كه آن

 .بنمايند
ما را بر ! خداوندا«: فرمايد در تفسير اين آيه مى) السالمعليه(دق امام صا
گردد، و مانع از پيروى  رسد و به بهشت واصل مى محبت تو مى راهى كه به

 224».هاى كشنده و آراء انحرافى و هالك كننده است ثابت بدارهوس
همان آئين خدا پرستى و دين » صراط مستقيم«صراط مستقيم چيست؟ 

 161ند بودن به دستورات خداست، چنانكه در سوره انعام آيه حق و پايب
خداوند مرا به صراط مستقيم هدايت كرده، به دين استوار : بگو«: خوانيم مى

  ».ين ابراهيم كه هرگز به خدا شرك نورزيديآ

  ِصرَاطَ الَّذِينَ أَنْعمت عَليِهم َغيرِْ اْلمْغُضوبِ عَليِهم و َلا الضَّالِّين
مرا به راه كسانى هدايت فرما كه آنان را «! دو خط انحرافى): 7(آيه 

نعمت هدايت، نعمت توفيق، نعمت (هاى خود قرار دادى مشمول انواع نعمت
ها كه بر اثر نه آن) رهبرى مردان حق و نعمت علم و عمل و جهاد و شهادت

جاده حق ها كه اعمال زشت و انحراف عقيده غضب تو دامنگيرشان شد و نه آن
ِصراطَ الَّذِينَ أَْنعمت علَيِهم (»  گمراه و سرگردان شده،ها را رها كرده و در بيراهه

 ).غَيرِ الْمْغُضوبِ علَيِهم و لَا الضَّالِّينَ
دهد طريق و خط پيامبران و نيكوكاران و  در حقيقت خدا به ما دستور مى

دهد   بخواهيم و به ما هشدار مىاند را ها كه مشمول نعمت و الطاف او شدهآن
و » اْلمْغُضوبِ علَيهِم«كه در برابر شما هميشه دو خط انحرافى قرار دارد، خط 

  .»الضَّالِّينَ«خط 
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  هانكته

1 -» ِهمَليع تمكيانند؟» الَّذِينَ أَنْع 

كسانى كه دستورات «:  اين گروه را تفسير كرده است69سوره نساء آيه 
دهد كه مشمول  ها را با كسانى قرار مىرا اطاعت كنند، خدا آنخدا و پيامبر 

نعمت خود ساخته، از پيامبران و رهبران صادق و راستين و جانبازان و شهيدان 
بنابراين ما در سوره حمد . ».راه خدا و افراد صالح، و اينان رفيقان خوبى هستند

ه در هر مقطع خواهيم كه در خط اين چهار گروه قرار گيريم ك از خدا مى
زمانى بايد در يكى از اين خطوط، انجام وظيفه كنيم و رسالت خويش را ادا 

 .يمينما

2-» ِهمَليْغُضوبِ عكيانند؟» الضَّالِّينَ«و » اْلم 

شود كه  از موارد استعمال اين دو كلمه در قرآن مجيد چنين استفاده مى
گمراهان لجوج و » بِ علَيهِمالْمْغُضو«گمراهان عادى هستند، و » الضَّالِّينَ«

ها منافق، به همين دليل در بسيارى از موارد، غضب و لعن خداوند در مورد آن
 .ذكر شده

 مردان و زنان منافق و مردان و ،خداوند«:  سوره فتح آمده است6در آيه 
مورد غضب خويش را برند  ها را كه درباره خدا گمان بد مىزنان مشرك و آن

سازد، و جهنم  كند، و از رحمت خويش دور مى ها را لعن مى و آندهد، قرار مى
 ».را براى آنان آماده ساخته است

ها هستند كه عالوه بر كفر، راه لجاجت آن» الْمْغُضوبِ علَيِهم«به هر حال 
پيمايند و حّتى از اذيت و آزار رهبران الهى و  و عناد و دشمنى با حق را مى

  .كنند ان فرو گذار نمىپيامبران در صورت امك
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  سوره توحيد

  ُقلْ هو اللَّه أَحد
به  در پاسخ ،نخستين آيه از اين سوره: همتاست  او يكتا و بى- )1آيه (

سؤاالت مكررى كه از ناحيه اقوام يا افراد مختلف در زمينه اوصاف پروردگار 
ذات ).  احدقل هو اهللا(» .خداوند يكتا و يگانه است: بگو«: فرمايد شده بود، مى

 .منفردى است كه نظير و شبيهى براى او نيست
ب است و از مفهوم مبهمى ي كه ضمير مفرد غا-»هو«آغاز جمله با ضمير 

اى به اين واقعيت است كه ذات مقدس او   در واقع رمز و اشاره- كند حكايت مى
و ها بيرون، هر چند آثار ادر نهايت خفاء است، و از دسترس افكار محدود انسان

آن چنان جهان را پر كرده كه از همه چيز ظاهرتر و آشكارتر است، چنانكه در 
هاى خود را در اطراف جهان و  به زودى نشانه«: خوانيم  سوره فصلت مى53آيه 

دهيم تا برايشان آشكار گردد كه او حق  ها نشان مىدر درون جانشان به آن
 ».است

او خداوند «: گويد د و مىدار مى سپس از اين حقيقت ناشناخته پرده بر
 ».يگانه و يكتاست

در «: خوانيم كه فرمود مى) السالمعليه(در حديثى از اميرمؤمنان على 
را در خواب ديدم، از او خواستم چيزى به من ياد دهد » خضر «،شب جنگ بدر

 .يا هو، يا من ال هو الّا هو: بگو:  گفت.كه به كمك آن بر دشمنان پيروز شوم
 عرض )وآلهعليهاللَّهصلى(بح شد جريان را خدمت رسول الّله هنگامى كه ص

 .كردم
 اسم اعظم به تو تعليم شده، سپس اين جمله ورد زبان ،اى على«: فرمود

 225».من در جنگ بدر بود
اين ذكر را روز ) السالمعليه(هنگامى كه شنيد حضرت على » عمار ياسر «

 ن كنايات چيست؟اي: خواند، عرض كرد صفين به هنگام پيكار مى
   226!»اسم اعظم خدا و ستون توحيد است«: فرمود

اسم خاص براى خداوند است كه در همين يك كلمه به تمام » الّله«
شود، در  صفات جالل و جمال او اشاره شده و اين نام جز بر خدا اطالق نمى

هاى ديگر خداوند معموال اشاره به يكى از صفات جمال و جالل او حالى كه نام
 .شود ست مانند عالم و خالق و رازق و غالبا به غير او نيز اطالق مىا
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در قرآن مجيد تكرار شده، و هيچ اسمى » هزار بار«اين نام مقدس قريب 
از اسماء مقدس او اين اندازه در قرآن نيامده است، نامى است كه قلب را روشن 

از نور و صفا بخشد، و او را در جهانى  كند، به انسان نيرو و آرامش مى مى
 .سازد مستغرق مى

 نه به معنى .يعنى خداوند احد و واحد است و يگانه و يكتاست» احد «
-واحد عددى، يا نوعى و جنسى، بلكه به معنى وحدت ذاتى، و به عبارت روشن

 .تر وحدانيت او به معنى عدم وجود مثل و مانند و شبيه و نظير براى او است
نهايت از هر جهت، و  او ذاتى است بى: دليل اين سخن نيز روشن است

نهايت از هر جهت غير قابل تصور است، چون اگر دو  مسلم است كه دو ذات بى
. شود، اين كماالت آن را ندارد، و آن كماالت اين را ذات شد هر دو محدود مى

 .دقت كنيد

  اللَّه الصمد
  در توصيف ديگرى از آن ذات مقدس يكتا، در اين آيه-)2آيه  (

 :فرمايد مى
 )اهللا الصمد(» .كنند خداوندى است كه همه نيازمندان قصد او مى «

از » محمد بن حنيفه«: خوانيم كه در حديثى مى» صمد«در تفسير 
) السالمعليه( حضرت .سؤال كرد» صمد«درباره ) السالمعليه(اميرمؤمنان على 

  :فرمود
نه مانند و نه شبيه تأويل صمد آن است كه او نه اسم است و نه جسم،  «

و » كيف«دارد، و نه صورت و نه تمثال نه حد و حدود، نه محل و نه مكان، نه 
نه اينجا و نه آنجا، نه پر است و نه خالى، نه ايستاده است و نه » اين«نه 

نشسته، نه سكون دارد و نه حركت، نه ظلمانى است نه نورانى نه روحانى است 
يچ محلى از او خالى نيست، و هيچ مكانى و نه نفسانى، و در عين حال ه

گنجايش او را ندارد، نه رنگ دارد و نه بر قلب انسانى خطور كرده، و نه بو براى 
 اين حديث به 227».ها از ذات پاكش منتفى استاو موجود است، همه اين

مفهوم بسيار جامع و وسيعى دارد كه هرگونه » صمد«دهد كه  خوبى نشان مى
 .كند از ساحت مقدسش نفى مىصفات مخلوقات را 
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  َلم يلِد و َلم يوَلد
 سپس در اين آيه به رد عقايد نصارى و يهود و مشركان عرب -)3آيه  (

) هرگز(«: فرمايد  مى وكه براى خداوند فرزندى، يا پدرى قائل بودند، پرداخته
 )لم يلد و لم يولد(» . و زاده نشدهنزاد

خدايان سه (است كه معتقد به تثليث در مقابل اين بيان، سخن كسانى 
عزير پسر : يهود گفتند«! بودند، خداى پدر، و خداى پسر، و روح القدس) گانه

اين سخنى است كه با زبان خود ! مسيح پسر خداست: و نصارا گفتند! خداست
 چگونه ،ها بادگويند كه همانند گفتار كافران پيشين است، لعنت خدا بر آن مى

 228»!شوند از حق منحرف مى
ها آن«! مشركان عرب نيز معتقد بودند كه مالئكه دختران خدا هستند

 229»!براى خدا پسران و دخترانى به دروغ و از روى جهل ساختند

دا أَحكُُفو ُكن لَّهي َلم و  
 و باالخره در آخرين آيه اين سوره مطلب را درباره اوصاف خدا -)4آيه  (

و براى او هيچ گاه شبيه و مانندى نبوده «: ايدفرم به مرحله كمال رسانده، مى
 » .است

در اصل به معنى همطراز در مقام و منزلت و قدر است، و سپس » كفو «
 .شود به هرگونه شبيه و مانند اطالق مى

مطابق اين آيه تمام عوارض مخلوقين، و صفات موجودات، و هرگونه نقص 
 توحيد ذاتى و صفاتى است، و محدوديت از ذات پاك او منتفى است، اين همان

 .در مقابل توحيد عددى و نوعى
بنابراين، او نه شبيهى در ذات دارد، نه مانندى در صفات، و نه مثلى در 

 .مانند است نظير و بى افعال، و از هر نظر بى
او «: فرمايد  نهج البالغه مى186در خطبه ) السالمعليه(اميرمؤمنان على 

... ولود باشد، و از كسى زاده نشد تا محدود گردد، كه خود نيز مهكسى را نزاد
شود تا با او  مانندى ندارد تا با او همتا گردد، و شبيهى براى او تصور نمى

ترين دقايق توحيد را بازگو و اين تفسير جالبى است كه عالي» .مساوى باشد
 )سالم الّله عليك يا اميرالمؤمنين (.كند مى
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 ها نكته

 ل توحيدي دال- 1

يد، يعنى يگانگى ذات خداوند و عدم وجود هرگونه همتا و شبيه براى توح
ل عقلى فراوان نيز قابل يل نقلى و آيات قرآن مجيد، با دالياو، گذشته از دال

 :آوريم اثبات است كه در اينجا قسمتى از آن را به صورت فشرده مى

 برهان صرف الوجود) الف

ت، و هيچ قيد و شرط و اش اين است كه خداوند وجود مطلق اس خالصه
 نامحدود خواهد بود، چرا كه اگر حدى براى او نيست، چنين وجودى مسلماً

محدوديتى پيدا كند بايد آلوده به عدم گردد، و ذات مقدسى كه هستى از آن 
جوشد هرگز مقتضى عدم و نيستى نخواهد بود و چيزى در خارج نيست كه  مى

 .باشد حدود به هيچ حدى نمى بنابراين، م،عدم را بر او تحميل كند
شود، زيرا اگر دو   دو هستى نامحدود در عالم تصور نمى،از سوى ديگر

ها فاقد كماالت ديگرى است، يعنى موجود پيدا شود حتما هر يك از آن
شوند، و اين خود دليل روشنى  كماالت او را ندارد، و بنابراين هر دو محدود مى

 .دقت كنيد. است بر يگانگى ذات واجب الوجود

 برهان علمى) ب

 عالم را به صورت ، در ابتدا،كنيم هنگامى كه به اين جهان پهناور نگاه مى
بينيم، زمين و آسمان و خورشيد و ماه و ستارگان و انواع  موجوداتى پراكنده مى

 ،بينيم اجزا و ذرات اين عالم  مى،گياهان و حيوانات، اما هرچه بيشتر دقت كنيم
 و پيوسته است كه مجموعا يك واحد منسجم را تشكيل چنان به هم مربوط

 .كند دهد، و يك سلسله قوانين معين بر سراسر اين جهان حكومت مى مى
اين وحدت نظام هستى، و قوانين حاكم بر آن، و انسجام و يكپارچگى در 

 .دهد كه خالق آن يكتا و يگانه است ميان اجزاى آن نشان مى

  برهان تمانع) ج

 دليل ديگرى كه براى اثبات يگانگى ذات خداوند - ) فلسفىدليل علمى (
 برهان تمانع ، سوره انبيا الهام بخش آن است22اند و قرآن در آيه  ذكر كرده

اگر در زمين و آسمان خدايانى جز خداوند يگانه بود «: فرمايد  مى كهاست
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ه خورد، پس منز شد و نظام جهان به هم مى زمين و آسمان به فساد كشيده مى
 ».كنند خداوندى كه پروردگار عرش است ها توصيف مىاست از آنچه آن

 دعوت عمومى انبيا به خداوند يگانه) د

اين دليل ديگرى براى اثبات توحيد است، چرا كه اگر دو واجب الوجود 
نهايت كامل  در عالم بود هر دو بايد منبع فيض باشند، چرا كه يك وجود بى

خل ورزد، زيرا عدم فيض براى وجود كامل نقص ممكن نيست در نور افشانى ب
كند كه همگان را مشمول فيض خود قرار  است، و حكيم بودن او ايجاب مى

 .دهد
) السالمعليه(اش به امام مجتبى  در وصيت نامه) السالمعليه(حضرت على 

 فرستادگان او به سراغ ،ى داشتياگر پروردگارت همتا! بدان فرزندم«: فرمايد مى
كردى، و به افعال و صفاتش  آمدند و آثار ملك و سلطان او را مشاهده مى تو مى

شدى ولى او معبود يكتاست همان گونه كه خودش توصيف كرده  آشنا مى
 230».است

 هاى پربار توحيد  شاخه-2

 :كنند معموال براى توحيد چهار شاخه ذكر مى

  توحيد ذات) الف

 ).آنچه در باال شرح داده شده (

  اتتوحيد صف) ب

يعنى خداوند نه صفاتش زائد بر ذات اوست، و نه جدا از يكديگرند، بلكه 
 .وجودى است تمامش علم، تمامش قدرت، تمامش ازليت و ابديت

اش تركيب است، و اگر مركب باشد محتاج به   الزمه،اگر غير از اين باشد
 .ء محتاج هرگز واجب الوجود نخواهد بود شود و شى اجزا مى

 عبادتتوحيد در ) ج

يعنى تنها بايد او را پرستش كرد و غير او شايسته عبوديت نيست، چرا 
كه عبادت بايد براى كسى باشد كه كمال مطلق و مطلق كمال است، كسى كه 
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ها، و آفريننده همه موجودات، و نياز است، و بخشنده تمام نعمت از همگان بى
 .شود اين صفات جز در ذات پاك او جمع نمى

  عالىتوحيد اف) د

يعنى هر وجودى، هر حركتى، هر فعلى در عالم است به ذات پاك خدا بر 
زند به يك معنى از اوست، او به ما قدرت  گردد حتى افعالى كه از ما سر مى مى

و اختيار و آزادى اراده داده، بنابراين در عين حال كه ما فاعل افعال خود 
خداوند است، زيرا همه آنچه وليم، از يك نظر فاعل ئهستيم، و در مقابل آن مس

 .گردد داريم به او باز مى

 هاى توحيد افعالى شاخه

هاى زيادى دارد كه در اينجا به شش  توحيد افعالى نيز به نوبه خود شاخه
 .كنيم قسمت از مهمترين فروع آن اشاره مى

  توحيد خالقيت- 1

 231».خداوند آفريدگار همه چيز است: بگو«: گويد گونه كه قرآن مى همان
 وقتى با دالئل گذشته ثابت شد واجب الوجود ،دليل آن هم روشن است

يكى است، و همه چيز غير از او ممكن الوجود است، بنابر اين خالق همه 
 .موجودات نيز يكى خواهد بود

  توحيد ربوبيت-2

يعنى مدبر و مدير و مربى و نظام بخش عالم هستى تنها خداست، 
 غير خدا را پروردگار خود بطلبم در حالى كه او آيا«: گويد چنانكه قرآن مى

 232».پروردگار همه چيز است
 .دليل آن نيز وحدت واجب الوجود و توحيد خالق در عالم هستى است

 گذارى و تشريع توحيد در قانون- 3

هركس كه به آنچه خدا نازل كرده است حكم «: گويد چنانكه قرآن مى
 233».نكند كافر است
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 غير او صالحيت يم مدير و مدبر اوست، مسلماًزيرا وقتى ثابت كرد
قانونگذارى نخواهد داشت، چون غير او در تدبير جهان سهمى ندارد تا قوانينى 

 .هماهنگ با نظام تكوين وضع كند

  توحيد در مالكيت-4

مالكيت «يعنى سلطه تكوينى بر چيزى باشد، يا » مالكيت حقيقى«خواه 
 .ها همه از اوست اينيعنى سلطه قانونى بر چيزى» حقوقى

ها و زمين مخصوص مالكيت و حاكميت آسمان«: گويد چنانكه قرآن مى
 234».خداست

انفاق كنيد از اموالى كه خداوند شما را نماينده خود در «: فرمايد و نيز مى
 دليل آن هم همان توحيد در خالقيت است، وقتى خالق همه 235».آن قرار داده

 نيز ذات مقدس اوست بنابراين هر ملكيتى اشيا اوست طبعا مالك همه اشيا
 .بايد از مالكيت او سرچشمه گيرد

  توحيد مالكيت- 5

 جامعه بشرى نياز به حكومت دارد، چون زندگى دسته جمعى مسلماً
ها، اجراى  ها، تنظيم برنامهوليتئبدون حكومت ممكن نيست، تقسيم مس

سيله حكومت ميسر ها و جلوگيرى از تعديات و تجاوزها، تنها به ومديريت
 .است

گويد هيچ كس بر ديگرى حق حكومت  ها مىاز طرفى اصل آزادى انسان
ندارد، مگر آنكه مالك اصلى و صاحب حقيقى اجازه دهد، و از همين جاست كه 

دانيم، و نيز از  ما هر حكومتى را كه به حكومت الهى منتهى نشود مردود مى
 و سپس )وآلهعليهاللَّهصلى(امبر جاست كه مشروعيت حكومت را از آن پيهمين

 .دانيم  و بعد از آن براى فقيه جامع الشرائط مى)السالمعليهم(امامان معصوم 
ها حكومت كند، البته ممكن است مردم به كسى اجازه دهند كه بر آن

فاق تمام افراد جامعه عادتا غير ممكن است چنين حكومتى عمال تولى چون ا
 عمومى و اكثريت تعيين شود بايد يكومت از طريق آرالذا اگر ح. ممكن نيست

 .از طريق فقيه جامع الشرائط تنفيذ گردد تا مشروعيت الهيه پيدا كند
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  توحيد اطاعت- 6

در جهان، ذات پاك خداست، و » واجب االطاعه«يعنى تنها مقام 
مشروعيت اطاعت از هر مقام ديگرى بايد از همين جا سرچشمه گيرد، يعنى 

 .شود و اطاعت خدا محسوب مىاطاعت ا
زيرا وقتى حاكميت مخصوص اوست مطاع بودن هم مخصوص اوست، و 

ها را پرتوى از لذا ما اطاعت انبيا عليهم السالم و ائمه معصومين و جانشينان آن
اطاعت ! ايد اى كسانى كه ايمان آورده«: گويد شمريم، قرآن مى اطاعت خدا مى

 236».را) امامان معصوم(امر كنيد خدا و رسول او و صاحبان 
هر كس رسول خدا را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده «: فرمايد و نيز مى

  237».است
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  هاي نمازداستان

  امام خميني و نماز

 لوشاتو قبله منزل امام در نوفل
   :امام وقتى وارد نوفل لوشاتو شدند، از اول سؤال كردند كه

. دانستند كه مسيحى بودند نمىىيها خود آن»؟قبله كدام طرف است«
خير أشد نماز را به تها هم كه آنجا ساكن نبودند تا بدانند و چون نمىمسلمان

عصر امام مرا . بياندازند، جهت قبله را پيدا كردند و به جهت قبله، نماز گذاردند
  : صدا زدند و فرمودند

داد و ى چون قبله نما هم درست نشان نم».كه اين قبله نما را بگيريد«
  : بر اين اساس فرمودند. انحراف داشت

 مشخص كنيد كه اين قبله نما قبله  كه اين را ببريد در مسجد پاريس «
يد اين يهمان جهت را حفظ كنيد و بيا. دهدمسجد پاريس را چگونه نشان مى
 ».جا، قبله اين جا را مشخص كنيد

 آقاى دكتر مجابى -ود ما قبله نما را گرفتيم و با يكى از برادران كه آنجا ب
داد، با قبله  آمديم مسجد جامع پاريس و جهت قبله را كه قبله نما نشان مى- 
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  آنجا تطبيق كرديم و برگشتيم و قبله منزل امام در نوفل لوشاتو را مشخص 
 238.نموديم

 دو ركعت عشق
  : امام قدس سرّه براى من تعريف كردند

 جايى نگهداريد كه من وضو يك. امنماز نخوانده« :توى راه من گفتم
  :  گفتند».بگيرم

  :  گفتم»!ما اجازه نداريم«
به عالوه شما همه با هم . شما كه مسلح هستيد و من اسلحه ندارم«

  :  گفتند».توانم بكنمكارى كه نمى. هستيد و من يك نفرم
. دارندها نگه نمىاى ندارد و اينفهميدم كه فايده» .ما اجازه نداريم«
  : گفتم

 اين را گوش كردند و ماشين را ».خوب؛ اقالً نگه داريد تا من تيمم كنم«
من همين طور كه توى ماشين . اما اجازه پياده شدن به من ندادند. نگه داشتند

نشسته بودم از توى ماشين خم شدم و دست خود را به زمين زدم و تيمم 
 .كردم

رفتيم و  تهران مىنمازى كه خواندم پشت به قبله بود چرا كه از قم به
  !نماز با تيمم و پشت به قبله و ماشين در حال حركت. قبله در جنوب بود

شايد همين دو ركعت نماز من مورد . اين طور نماز صبح خود را خواندم
 239.رضاى خدا واقع شود

    عاشقان روى او را خانه و كاشانه نيست
 مرغ بال و پر شكسته فكر باغ و النه نيست

     اويى نيست شو پروانه شوگر اسير روى
  پاى بند ملك هستى در خور پروانه نيست

 )امام خميني(

 احمد ظهر شده؟
روزى كه شاه فرار كرد ما در پاريس در نوفل لوشاتو بوديم، پليس فرانسه 
خيابان اصلى نوفل لوشاتو را بست، تمام خبرنگاران كشورهاى مختلف آنجا 

 .بودند
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 دوربين 150سيا، اروپا و آمريكا، و شايد خبرنگاران خارجى از آفريقا، آ
 .كردندفقط صحبت امام را مستقيم پخش مى

  كنند، شاه رفته بود و براى اينكه خبر بزرگترين حادثه سال را مخابره مى
خواستند ببينند كه امام چه تصميمى دارند، امام بر روى صندلى ايستاده مى

امام . شده بود) متمركز(روى امام زوم ها بر در كنار خيابان، تمام دوربين. بودند
من كنار امام ايستاده . چند دقيقه صحبت كردند و مسائل خودشان را گفتند

  :  گفتم»احمد ظهر شده؟«: يك مرتبه برگشتند و گفتند. بودم
  :  بى درنگ امام گفتند».بله، االن ظهر است«
  240»والسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته«

  نماز اول وقت
در آخرين روز .  قدس سرّه به نماز اول وقت خيلى عالقه داشتندامام

همه اميدها قطع . تقريباً ساعت ده شب، نماز مغرب و عشاء را با اشاره خواندند
امام در حالت . دانستندشده بود و دكترها تقريباً همه چيز را تمام شده مى

ينكه شايد به بيهوشى بودند كه يكى از پزشكان باالى سرشان رفت و براى ا
  : گفت. وسيله نماز بشود آقا را به هوش آورد

 همين را كه گفت، آقا يك لحظه چشمان خود را ».وقت نماز است! آقا«
از صبح آن . تكان داد و در همان حالت بيهوشى نمازشان را با اشاره خواندند

  : كردند كهروز هم مرتب از ما سؤ ال مى
   »چقدر به ظهر مانده؟«

ن ساعت دمِ دستشان نبود و آن قدرت را نداشتند كه به چون خودشا
نه به خاطر اينكه . پرسيدندساعت نگاه كنند، يك ربع به يك ربع از ما مى

   241.نمازشان قضا نشود، به خاطر اينكه نماز را اول وقت بخوانند

 بر آستان جانان
همه از . عمل جراحى انجام شد و خطر عمل تا آن موقع مهار شده بود

شوق و خوشحالى از گذشتن اين . يت توانايى خود استفاده كرده بودندنها
هوش آمدن با وجود ه امام بالفاصله پس از ب... مرحله در سيماى همه جارى بود

ضعف شديد عارض شده، وقت نماز را سؤال كرد و اشاره كرد كه يكى از آقايان 
خدايا اين . ت بوديمهمه مبهو. اش را ببندد و محاسن ايشان را شانه بزندعمامه
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در ... كندچه بنده عاشقى است؟ چقدر در حضور خداوند ادب را مراعات مى
رفتيم بيمارستان، ايام بسترى در هر فرصت كه براى غذا دادن به ايشان مى

  ها چندين بار به من و همشيره. كردندهاى اخالقى را فراموش نمىتوصيه
  : فرمودمى

 »!نكنيد، ترك گناه آسانتر از عذاب خداستراه آخرت سخت است، گناه «
  : فرمودو مى

 242».نماز را حتى اگر در پياده رو خيابان باشد اول وقت بخوانيد«

  مواظبت بر نماز اول وقت
  در اين اواخر حيات مبارك امام ره كه براى نماز جماعت خدمت ايشان 

  : فرمودندرسيديم، خيلى راضى به اينكار نبودند، و مىمى
شويد، نماز نشينم شما ناراحت مىشوم و مىن من با سختى بلند مىچو«

 ».خود را بخوانيد
از مادرم . من ياد ندارم كه امام نماز اول وقت را به تعويق انداخته باشند

  : گفتشنيدم كه مى
امام مهر پيدا نكردند، لذا سريع كاغذى را . روزى اذان مغرب را گفتند«

  243».تا اين حد توجه به نماز اول وقت داشتند.  كردندبرداشتند و شروع به نماز

 سيد جوان
 مدتى كه در )ق. ه 1396 -  1315(سيد ابوالحسن رفيعى؛ ... مرحوم آية ا

  تهران بودند در مسجد جمعه تهران براى نماز مغرب و عشاء اقامه جماعت 
رفيعى ... آية ا.  سال قبل است50نمود و اين قضيه تقريباً مربوط به بيش از مى

آمدند، امام خمينى در آن وقت در تهران به طور منظم به نماز جماعت نمى
شبى كه ايشان دير آمدند . نمودرفيعى شركت مى... بود، و در نماز جماعت آية ا

يد با هم به يبيا «:امام در ميان جمعيت برخاست و خطاب به مردم چنين گفت
تشريف بياورند، اين گونه كه ايشان آقا بگوييم به طور منظم و مرّتب سر وقت 

  گردد، همه با هم به آقا اعتراض آيند وقت بسيارى از مردم تضييع مىمى
  : طولى نكشيد كه آقا آمد، يك نفر به ايشان گفت» .كنيممى

به آقا بگوييم مرّتب بيايند، تقريباً به بى نظمى شما : گفتسيد جوانى مى«
  :  رفيعى فرمود... آية ا».در آمدن اعتراض داشت
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 در آن وقت امام در يك طرف در چند قدمى مشغول »آن سيد كى بود؟«
همين كه چشم آقاى رفيعى به . آن شخص امام را به او نشان داد. نماز بودند

  : امام افتاد، فرمود
باشند، مرد بسيار فاضل وارسته و بسيار با تقوا ايشان حاج آقا روح اهللا مى«

يك وقت دير آمدم، ايشان را جلو ببريد تا به جاى من و منظمى هستند، اگر 
 244».نماز بخواند حق با ايشان است

 عمل به تكليف در همه حال
خواستيم به كويت برويم با برادران جلسه گرفتيم كه ويزا شبى كه ما مى

من با يكى از برادران در كويت تماس . بايست از كويت بگيريمبگيريم، ولى مى
 دو عدد ويزا گرفت و شبانه بوسيله »روح اهللا مصطفوى«ام گرفتم و او به ن

 . حركت كرديم،ماشين يكى از برادران قرار شد به كويت برويم
هاى بنا امام تصميم گرفته بود كه از نجف هجرت كند و طى مشورت

كيد داشتند به كشورهاى اسالمى أچون امام ت. داشتيم از كويت به سوريه برويم
. يم با ماشين خودمان برويم، البته اين تصميم مخفيانه بودبروند، تصميم گرفت

قرار شد صبح زود حركت كنيم ولى از آنجا كه دولت عراق كامالً مواظب اوضاع 
البته دولت عراق هم . يميبود، تصميم گرفتيم شبانه رفتن خود را به دولت بگو

 حركت شبانه... هاى خود را چيده و به دولت كويت خبر داده بودندتوطئه
ماشين همچنان به طرف مرز كويت حركت . كرديم، در بين راه صبحانه خورديم

خواستيم ما مى. نزديك ظهر بود كه در مقابل يك مسجد توقف كرديم. كرد
  : نماز بخوانيم، امام فرمودند

   : گفتيم»آيا مسجد امام جماعت دارد يا خير؟«
  : امام گفتند»دارد«
ايستيد پشت سرش نماز بخوانيد يا ظهر اگر امام جماعت دارد بايد ب«

 بخوانيد درست ينشده از اينجا برويم، و اگر ظهر شد و خواستيد نماز را فراد
به مرز عراق كه رسيديم، برادران . طرف مرز حركت كرديمه  ما هم ب».نيست

خواستند نماز ها را مهر خروج بزنند، در همان حال امام مىرفتند گذرنامه
فتر مديريت گمرك نشسته بوديم كه ناگهان چشم امام به عكس بخوانند، در د

فوراً بيرون آمدند و . بزرگى از صدام افتاد كه روى ديوار نصب كرده بودند
  : گفتند
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 و در لب مرز نماز را به ».براى نماز خواندن به جاى ديگرى برويم«
  245.جماعت خوانديم

  اقامه نماز جماعت
. مان روز ظهر، صداى اذان بلند شدبعد از شهادت حاج آقا مصطفى؛ ه

 به يكى ».روم مسجدمن مى«: امام بلند شد و تشريف برد وضو گرفت و فرمود
  : ها گفتماز خادم
 او به مسجد رفت و ».زود برو و به خادم مسجد بگو سجاده را پهن كند«

روز با اين  داد امام آنو اصالً كسى احتمال نمى. ديده بود خادم مسجد نيست
وقتى مردم . ت و بزرگى مصيبت، براى اقامه نماز جماعت به مسجد بروندعظم

آيد جمعيت يك دفعه از همه طرف به مسجد فهميدند كه امام به مسجد مى
! اىكردند چه گريهما وقتى به مسجد رسيديم، مردم همه گريه مى. ريختند

  : گفتندمىكردند و به همديگر ها تعجب مىامام وارد مسجد شدند، و اين عرب
 امام نماز را خواند و ».كند خمينى ابداً گريه نمى،خمينى ابداً ما يبكى«

  246.و امام و همه حضار گريستند. بعد از نماز جماعت، روضه خوانده شد

 ها دلي مسجد، احياياحيا
در يكى از سفرهايشان كه مصادف با ماه رمضان بود در مسجدى دور 

 بيش از يك اتاق ِگلى نداشت به اقامه نماز افتاده، متروك و بسيار كوچك كه
اى از علما به ايشان پيشنهاد اين در حالى بود كه عده. پرداختندجماعت مى

اما امام قدس سرّه قبول . كردند كه در مسجد جامع شهر اقامه جماعت كنند
  : نكردند و فرمودند

كند ولى در اين در مسجد جامع كسى هست كه اقامه جماعت مى«
د كسى نيست كه اقامه جماعت كند از اين رو اين مسجد را بايد احياء مسج
  247».كرد

 !كنيم؟چرا ما رعايت نمى
از مسائلى . از ايشان سؤال كردم. در نجف، يك روزى خدمت امام رسيدم
  : امام فرمودند. كه در تركيه به هنگام تبعيد شاهد آن بوده اند
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رفتيم آن مسجد الاقل روزهاى جمعه مى. يك مسجدى نزديك ما بود«
بقدر پنج كلمه صداى بلند كسى از . شدندپنج هزار نفر در اين مسجد حاضر مى

شنيد و زياد مرا در حيرت انداخته بود كه، چرا ما مثالً اين پنج هزار نفر نمى
 !؟كنيماين ابهت و جاللت را حفظ نمى

عد هم بيايد فكر كردم اگر يك خارجى بيايد اينجا و اين مسجد را ببيند، ب
آنجا در نجف، آن مسجد هندى را ببيند، بعد بيايد قم، مسجد اعظم را ببيند و 

نه آنكه ما ) ها دارندكه اين(نماز اين است : نماز خواندن ما را، قطعاً خواهد گفت
ها اگر يك وقت اين. و ما جاللت و قدر نماز را حفظ نكرديم) در ايران؟! (داريم

بكند، با ي خواست به اين حال نايستاده بود رفيقش مىمثالً كسى بود كه درست
  كرد اين امور را كه ثر مىأها مرا متاين. كرد عقب بيايداشاره به او حالى مى

  248».)كنيمكه چرا ما در ايران چنين رعايت نمى. (ديدممى

  رازهاى نيمه شب
و ام كه وقتى در ظلمت از وقتى ايشان را شناختم شاهد اين قضيه بوده

    شدم، معاشقه امام با خدا را احساس تاريك نيمه شب آهسته وارد اتاق مى
خواندند و قيام و ركوع و سجود با چنان خضوع و خشوعى نماز مى. كردممى
توانم راجع به آن لحظات صحبت اصال نمى. كردند كه حقا وصف ناپذير استمى

خشوع، با چشمان كردم كه در دل شب با آن خضوع و كنم، تنها احساس مى
بايد بگويم كه در آن لحظات با معشوق . اشكبار، به راز و نياز خدا مشغولند

كردم با ديدن اين لحظات، با خودم فكر مى. كردندحقيقى خويش معاشقه مى
اين حاالت امام نه يك شب و دو شب، .  است»ليلة القدر«كه شب امام حقيقتا 

ل قبل از رحلتشان، خوب به ياد دارم از رمضان سا. بلكه يك عمر برقرار بود
كردم كه رفتم و سعادت پيدا مىها، هر بار به دليلى به نزد ايشان مىبعضى وقت

ديدم كه قيافه شان كامالً شدم، مىوارد اتاق كه مى. با ايشان نماز بخوانم
داد و اند كه دستمال كفاف اشكشان را نمىبرافروخته است و چنان اشك ريخته

ها چنين حالتى داشتند و اين واقعا ايشان شب. گذاشتندتشان حوله مىكنار دس
 249.معاشقه بود

 صفت باده عشق ز من مست مپرس
  نشناسى به خدا تا نچشىي ذوق اين م
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 در حريم يار
حضرت امام حتى در شرايط بحرانى بيمارستان هم معموال نماز شبشان 

زدند،  حتما عطر مىآوردند،مستحبات نماز را حتما به جا مى. ترك نشد
گفتن اين مسائل آسان . گذاشتندكردند و عمامه بر سر مىمحاسن را شانه مى

كه با ضعف )  سال80 - 90حدود (است ولى در نظر بگيريد بيمار كهنسالى كه 
گذراند، مقادير زيادى دارو و درد و تب، دوران دشوار بعد از عمل جراحى را مى

و ماسك اكسيژن بر . ت و امكان نشستن ندارداز طريق سرم به بدن متصل اس
آن وقت مدام به فكر ساعت . دهان و بينى، و كيسه خون به دست وصل است

فارغ از همه محيط . نماز باشد و مستحبات را هم به همان حال به جا بياورد
اطراف به نماز شب بپردازد، چندين ساعت آخر عمر امام همگى در حال نماز 

   مناسب نبود با اشاره دست ركوع و سجود را بجا گذشت، چون حالشان
  آوردند و با مختصر حركت دادن سر و حركات مختصر دست و پا نماز مى
 250.خواندند، زيرا توان نشستن نداشتندمى

 تا از ديار هستى در نيستى خزيديم
 چه غير دلبر از جان و دل بريديمهر از 

 با كاروان بگوييد از راه كعبه بر گرد
 ر را به مستى بيرون خانه ديديمما يا

 لبيك از چه گوييد اى رهروان غافل
 شنيديم لبيك او به خلوت از جام مى

 تا چند در حجابيد اى صوفيان محبوب
 ما پرده خودى را در نيستى دريديم
 اى پرده دار كعبه بردار پرده از پيش

  ما پرده را كشيديم،كز روى كعبه دل
 انساقى بريز باده در ساغر حريف

 ما طعم باده عشق از دست او چشيديم
 »امام خمينى«

 نماز شب، از اول جوانى
 :گويندخويشاوندان امام كه از پانزده سالگى با ايشان بودند مى
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  از پانزده سالگى ايشان كه در خمين بوديم آقا يك چراغ كوچك 
ز رفتند به يك قسمت ديگر كه هيچ كس بيدار نشود و آنجا نماگرفتند و مىمى

  شب 
 .خواندندمى

  : گويندخانم خديجه ثقفى همسر گرامى امام قدس سرّه مى
چون چراغ را مطلقا . تا حاال نشده كه من از نماز شب ايشان بيدار شوم«

كردند، نه چراغ راهرو را و نه حتى نه چراغ اتاق را روشن مى. كردندروشن نمى
گام وضوى نماز شب، يك چراغ دستشويى را، براى اينكه كسى بيدار نشود، هن

گذاشتند كه آب چكه نكند و صداى آن كسى را بيدار ابر زير شير آب مى
 251».نكند

 آرامترين نماز
آمدند در هواپيما نماز شب امام حتى وقتى كه از پاريس به تهران مى

ديدند تكان گذاشتند، مىمن يادم هست قطب نمايشان را مرتب مى. خواندند
جواب داد كه، قطب نما در هواپيما كار . به خلبان گفتيمموضوع را . خوردنمى
   :امام از ايشان پرسيد. كندنمى

امام به همان طرف مشغول نماز .  نشان دادند»؟مّكه كدام طرف است«
 252.شدند

  اولين شب اقامت در پاريس
. در اولين شب اقامتشان در پاريس، امام در آپارتمان كوچكى اقامت كردند

. يشان به اتاق خود رفتند ما هم در اتاق مقابل نشسته بوديمهنگام خواب، ا
ساعت دو بعد از نيمه شب كه به وقت نجف، چهار و به وقت تهران، چهار و نيم 

. وضو گرفتند و برگشتند. بعد از نيمه شب بود امام از اتاق خود بيرون آمدند
ا ايشان تعجب كرديم كه چر. هنوز حدود چهار ساعت به اذان صبح مانده بود

  : زيرا امام سؤال فرمودند. صبح معما حل شد. انداين قدر زود بلند شده
اينجا چطور است؟ ديشب هر چه نشستم كه صبح شود نماز بخوانم هوا «

 ».روشن نشد
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افق نجف اشرف، دو ه معلوم شد كه امام به عادت هر شب و مطابق ب
 خدمت ايشان عرض اند،ساعت به اذان صبح مانده براى نماز شب بلند شده

  : فرمودند. كرديم كه افق اينجا با نجف دو ساعت تفاوت دارد
  253».بياييد ساعت مرا درست كنيد«

 !جنگ است آقا
دشمن با تمام . هاى نخست آغاز جنگ بوددرست به خاطر دارم كه ماه

  ترين ارتش ى شرق و غرب و ورزيدهيهاى اهداتجهيزات و مدرنترين سالح
، حمله وسيعى را به مرزهاى غربى و جنوب غربى كشور آموزش ديده خود

اسالمى ما شروع كرده بود و هر روز و هر ساعت خبر ناگوار و وحشتناكى از 
رسيد و به راستى كه خواب و خوراك را از هاى دشمن به گوش مىپيشروي

به طورى كه ما بسيارى از ساعت روز و شب خود را در دفتر . همه گرفته بود
اى گذارنديم، و هر لحظه در انتظار خبر تازه در پاى دستگاه تلكس مىجماران و

ثر أ كننده و ت يوس أسفانه خبرها هم يكى پس از ديگرى، همگى مأو مت. بوديم
ها كه در جبهه و در خط مقّدم بودند و چه همه در تالش بودند چه آن. بار بود

نصيب ما هم در اين . كردندها كه در پشت جبهه نيرو و امكانات بسيج مىآن
در يكى از همان روزهاى فراموش نشدنى و . ميان، غم و غصه و اندوه فراوان بود

هاى ظهر بود كه تلفن زنگ زد و من كه پاى گوشى بودم تلفن غم بار، نزديكي
آن موقع استاندار (را برداشتم و متوجه شدم كه آقاى مهندس غرضى است 

  : رفات، با دلهره و اضطرابى به من گفتندپس از سالم و تعا) خوزستان بودند
اين خبر را فورا به امام بدهيد و پاسخ آن را هم بگيريد و به من ! فالنى«
تكليف . خرمشهر سقوط كرده و آبادان هم در خطر سقوط است. بگوييد

دانستم، روشن تر از گوينده اين خبر مى براى من كه خود را ضعيف»چيست؟
چه ) كه سرانجام آن هم معلوم نبود( وحشتناك است كه شنيدن اين خبر

همانگونه بدون عبا و عينك به اتاق بغل دفتر، كه اتاق . اضطرابى به وجود آورد
دانستم كه پذيرايى امام بود، رفتم و با توجه به همان نظم دقيق زندگى امام مى

فريضه گفتند، سر سجاده نماز و آماده انجام ايشان در آن زمان كه اذان ظهر مى
با همان وضع خود را به جلو سجاده نماز ايشان رساندم، ديدم تازه اذان . ظهرند

  : مرا كه با آن وضع ديدند، فرمودند. را تمام كرده و مشغول اقامه نمازند
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 من سخنان آقاى غرضى را بازگو كردم و عرض »چه خبر شده است؟«
. رتعالى هستندگوشى در دست ايشان است و منتظر پاسخ و دستور حض: كردم

امام طورى كه انگار هيچ مطلب غير معمولى نشنيده بودند با همان آرامش و 
  : نينه هميشگى فرمودندأطم

همين دو جمله را . »!جنگ است! برويد به ايشان بگوييد جنگ است آقا«
گفتند و به دنبال فصول بعدى اقامه نماز خود رفتند و سپس هم بدون توجه به 

نينه نماز ظهر را شروع أام، تكبيرة االحرام گفتند و با طمستادهاينكه من هنوز اي
! جنگ است آقا «:آقا فرمودند: من هم برگشتم و به آقاى غرضى گفتم. كردند

به .  ايشان هم ديگر چيزى نگفت و گوشى را به زمين گذاشت.»!جنگ است
راستى هنوز آن منظره و آن آهنگ و آن جمالت در گوش من طنين 

  254.اندازست

  اهميت به مستحبات
با همه اشتغاالتى كه داشتند به انجام مستحبات، به ويژه خواندن قرآن، 

  دادند، امام هر روز سه تا پنج مرتبه قرآن دعا و نماز اول وقت، اهميت مى
كردند و شايد كسى در ماه مبارك رمضان، سه بار قرآن را ختم مى. خواندندمى

يك رهبر انقالبى و سياسى، اكثر دعاهاى كتاب باور نكند كه ايشان در جايگاه 
يادم است يك وقت امام از من مفاتيح، خط !  را خوانده باشند»مفاتيح الجنان«

يك روز مانده به رحلت ايشان، يكى . درشت خواستند، براى ايشان تهيه كردم
  از 

  : ها به من گفتندخانم
ى عديله را خواندم،  من هم دعا».شما بياييد باالى سر امام دعا بخوانيد«

نگاه . انداى گذاشتهيك وقت متوجه شدم كه امام در يك جاى مفاتيح نشانه
 است كه )عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(كردم ديدم دعاى عهد حضرت مهدى 

ايشان روى كاغذ تاريخ شروع را از . چون مستحب است چهل روز خواند شود
تا اين اندازه امام به ! ز خوانده بودندهشتم شوال مرقوم فرموده بودند و تا آن رو

 255.دعاها، آن هم با انجام خصوصيات و شرايط مقيد بودند
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  اهتمام بزرگان به نماز

 امتحان
 در دمشق ) ق  ه1371 -  1284(سيد محسن امين جبل عاملى؛ ... آية ا

كردند و مدرسه تحت مكتبى داشت كه دانشجويان شيعه در آنجا تحصيل مى
 .شدداره مىنظر ايشان ا

از آن بزرگوار نقل شده كه يكى از تربيت يافتگان مكتب براى تحصيل 
علم طب به آمريكا سفر كرده بود و پيوسته از اوضاع آنجا و تحصيالت خود به 

   :از جمله نوشته بود كه. دادما خبر مى
چندى قبل امتحان داشتيم ولى در روز امتحان موانعى پيش آمد كه 

خير افتاد تا اينكه نزديك بود ما را براى امتحان أتحان به تساعت به ساعت ام
رود، در اين فكر شدم كه آيا امتحان متوجه شدم وقت نماز از دست مى. ببرند

بدهم و نماز نخوانم و يا نماز بخوانم و از امتحان بگذرم؟ فورى مهياى نماز 
  : دانشجويان كه حالت مرا مشاهده كردند، گفتند. شدم

  :  گفتم»!رسدروى؟ االن نوبت امتحانت فرا مىكجا مى«
 پس وضو »گذردمن يك تكليف مذهبى دينى دارم كه وقت آن مى«
يكى از اساتيد متوجه مراسم مذهبى من شده بود،  . و نمازم را خواندمگرفتم

د من به مذهب در وقت معين بعد از نماز رفتم هيئت ممتحنه، بخاطر آن تقي
 .فتندديگرى از من امتحان گر

  : فرمايددر ادامه مىآية اهللا امين 
ام كه اگر به دريا بيفتند من در مدرسه چنين شاگردانى تربيت كرده«

 256».شوددامنشان تر نمى

 نماز عشاء برفراز دار
واقع در خراسان  (خواف) شهرستان(مدرس پس از ُنه سال اسارت در 

شهري ديگر ( كاشمر )شهرستان(، بدنبال اجراى نقشه رضاخان، روانه )جنوبي
ق .  ه1351حوالى، غروب بيست و هفتم ماه رمضان سال . شد) در همان استان

سر (هاى جهانسوزى، مستوفيان، و خلج مور به نامأ سه م)ش.  ه1316دهم آذر (
به عنوان ديدار به نزد مدرس كه در خانه نجارى اقامت داشت ) پاسبان كاشمر

 .روانه شدند
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 روزه بود و به خيال آنكه ميهمان برايش رسيده مدرس در اين هنگام
ها دعوت نمود كه ها، مشغول تعارفات معمولى شد و از آناست با ديدن آن

 مورين لبخند تلخى زدند و يكى گفت فعالأآنگاه م. افطار را ميهمان او باشند
مدرس از طرز رفتار و نجواهاى . افطار شده و شما بهتر است با ما چاى بخوريد

ولى بدون آنكه هراسى . ها شدكه اين سه با هم داشتند متوجه منظور شوم آن
اش قرار گرفت به دل راه دهد با روحى استوار و در نهايت آرامش، بر سر سجاده

 .رسيد  تا آنكه صداى روح نواز اذان مؤذن به گوشش 
  اش خواهد با مختصر قوتى كه دارد، روزههنگام افطار است و مدرس مى

جهانسوزى به تندى قورى را كه بر روى سماور بود برداشت و به . را افطار كند
خلج سم مهلكى را كه بصورت گردى . استكانى چاى ريخت و آن را به خلج داد

بخور، : مدرس گذاشته و گفتبود در استكان چاى خالى كرد و آن را در مقابل 
مدرس با خونسردى كامل استكان چاى را بر داشته و در چند جرعه خورد و به 

آقا بر سر . نماز ايستاد، نماز مغرب به پايان رسيد، ولى از اثرات سم خبرى نبود
 مشغول است، )عليهاالسالم (سجاده نشسته و به تسبيحات اربعه حضرت زهرا

سه دژخيم با وحشت به . حات براى اقامه نماز عشاء ايستادبعد از اتمام تسبي
زمان همچنان سپرى و .  احساس ناتوانى كردند مدرس نگريسته و در برابرش 

مستوفيان بيش از اين تاب نياورد و از . رعب و وحشت قاتالن را مشوش نمود
ين در اين ح. تصميم گرفت كار را زودتر تمام كند. طول ساعات بر خود لرزيد

هر سه عمامه سيد را در حال نماز از سرش برداشته و برگردنش انداختند و از 
و بدين . دو سوى آن را چنان كشيدند تا راه لب بر كالم سرخ مدرس بسته شد

 بزرگ، مجتهدى عالى مقام و مبارزى پارسا و پايدار را غريبانه  ترتيب مدرس 
هاى سيد را كاويده و تنها بپس از آن جي.  سالگى به شهادت رساندند69در 

موريت به مركز أدارايى او را كه سى ريال بود بيرون آوردند و بعد از اتمام م
  :مخابره نمودند كه

 257»!سيد حسن مدرس به دليل بيمارى فوت نموده است«

 بعد از نماز
. بودم) ش .  ه360(ى يروزى حدود ظهر در محضر شهيد بزرگوار رجا

  در حالى كه ايشان از جايشان حركتى كرده و . صداى اذان شنيده شد
خواستند خود را براى اقامه نماز آماده كنند، در زده شد و خدمتگزار وارد مى
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 ».فرماييد بياورمشود، اگر اجازه مىغذا آماده است، سرد مى«: اتاق شد و گفت
  : گفتى يشهيد رجا

 »خير، بعد از نماز«
اى متبسم و دلى آرام ، ايشان با چهرهوقتى كه خدمتگزار از اتاق خارج شد

  : گفتخطاب به من 
ام هيچ وقت قبل از نماز ناهار نخورم، اگر زمانى ناهار را قبل از عهد كرده«

 258».نماز خوردم، يك روز را روزه بگيرم

 عروج
يك روز . گذشت مى8يك ماه از عمليات سخت و طاقت فرساى والفجر 

چكيد كه آمد پشت ب از سر و رويش مىساعتى از غروب گذشته، جواد آقا آ
اگر صداى بى سيم ! ناصر جان«: گفت. بى سيم چى او در حال نماز بود. خاكريز

 :گفتم» .در آمد، جوابش را بده تا من نماز بگذارم
نماز مغرب را به علت كوتاه بودن خاكريز نشسته » !چشم آقا جواد«
نماز عشاء را . داشتم نشسته بودم و گوش به بى سيم  من كنارش . خواند

  : گفت .خواست شروع كند كه صداى بى سيم در آمد
دو سه قدم . و بعد خودش تكبيرة االحرام را گفت» !ناصر جوابش را بده«

 .اى وسط ما فرود آمدبيشتر به طرف بى سيم برنداشته بودم كه ناگهان خمپاره
. اغ بى سيمبرخواستم و رفتم سر. اى پرت كردو موج انفجارش مرا به گوشه

جواب . خواست بود و جواد را مى-  سردار حاج غالمرضا جعفرى -فرمانده لشكر 
 :دادم

  : سردار گفت» .آقا جواد مشغول نماز است«
  : گفتم. رفتم سراغ جواد، ديدم نيست» .برو بهش بگو با من تماس بگيرد«
 : گوشى را برداشتم و گفتم»!خوانداينكه االن داشت نماز عشاء مى«
 :سردار گفت» .دانم كجا رفتهجواد آقا نيست، نمى! قاى جعفرىآ«
دوباره شروع كردم به جستجو در آن » !هرجا كه هست پيدايش كن«
يكباره يك سياهى در آن تاريكى . سمت چپ و راست خاكريز را ديدم. حوالى

! خم شدم روى سينه خاكريز، خداى من، جواد آقا. شب توجهم را جلب كرد
بغض سنگين ناباورى گلويم را فشرد و سراسيمه به طرف ... ود وغرق در خون ب

 :بى سيم رفتم و گريه آلود گفتم
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 :ايشان ناباورانه گفت» !منتظر جواد نمانيد، رفته پيش بنيادى! حاجى«
 : گفتمهق هق گريه ام بلندتر شد» پيش بنيادى يعنى چه؟«
   :سردار گفت» !؟موقعيت بنيادى كه مفهوم است«
اما پيكر . سردار جعفرى سراسيمه خودش را رساند» !من آمدمپس بمان «

 را ياران داغدارش ، على بن ابيطالب17 فرمانده عمليات لشكر ،جواد آقا دل آذر
و او در نماز به معراج حقيقى . ها بر سر و دست برده بودندچونان گوهرى گرانب

 259.سفر كرده بود

  مسابقه و نماز اول وقت
ده از همان سنين كودكى به نماز اول وقت اهميت عباس حاجى زاشهيد 

در دوران . كردداد و فضيلت نماز اول وقت را با هيچ چيز ديگر عوض نمىمى
رفت روزى براى انجام مسابقات به اتفاق هم به  كشتى مى جوانى كه به ورزش 

مسابقات فينال بود، در ميان جمعيت به تماشا نشسته بودم كه . سالن رفتيم
چند بار نام او را . نوبت به عباس رسيد. فر از رقيبان با هم مبارزه كردندچند ن

تا اين كه دست رقيب او را به عنوان . براى مبارزه خواندند، اما او حاضر نشد
  : گفتمنگران شدم به خودم مى. برنده مسابقه باال بردند

 از  در جستجوى او بودم نگاهم به او افتاد كه»يعنى عباس كجا رفته؟«
  : جلو رفتم و گفتم. شددرب سالن وارد مى

  : گفت» كجا بودى؟ اسمت را خواندند، نبودى؟«
رفته بودم نماز . تر استوقت نماز بود، نماز از هر كارى برايم مهم«
 260».جماعت

  در حال نماز جماعت
 در نماز جماعت ) ق  ه406 - 359(روزى سيد رضى صاحب نهج البالغه 

 اقتدا كرده پشت سر او به نماز ) ق  ه436 -  355(رتضى به برادرش، سيد م
چون به ركوع رفتند، سيد رضى نماز را فرادى كرده و از نماز جماعت . ايستاد

  : جدا شد، بعد از نماز از او سؤال كردند
  : فرمود» چرا نماز جماعت را تا آخر ادامه ندادى؟«
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ور است و در حال چون به ركوع رفتم، ديدم امام جماعت در خون غوطه «
اين مسئله را براى سيد » .نماز نيست و من نماز خود را از جماعت قطع كردم

  : گفت. مرتضى نقل كردند
اى از حيض از من زيرا قبل از نماز مسئله. برادرم راست گفته است«

 261».كردمپرسيدند و من در حال نماز درباره آن مسئله فكر مى

 هاى سبزلحظه
 مرجع بزرگ و محقق )ق. ه 1373 -  1294(غطاء شيخ جعفر كاشف ال

نمود و در عاليقدر شيعه، در يكى از مساجد نجف اشرف اقامه نماز جماعت مى
ظهر يكى از روزها، مردم به مسجد آمدند و در صفوف جماعت در انتظار آمدن 

ها برخاستند و نماز خود را فرادى آقا نشستند، ولى آمدن او طول كشيد و آن
   در بين نماز شيخ جعفر به مسجد آمد و ديد مردم فرادى نماز .خواندند

  : ها را سرزنش كرد و گفتخوانند، بسيار ناراحت شد و آنمى
آيا در ميان شما يك نفر مورد اطمينان نيست كه هر گاه من به مسجد «

 حال، همين در »!نرسيدم به او اقتدا كنيد، و نماز را به جماعت بخوانيد؟
 ديد در ؛تاجر نيكوكارى افتاد كه نزد شيخ جعفر مورد وثوق بودچشمش به مرد 

مردم نيز به . نزد او رفت و به او اقتدا نمود. خوانداى از مسجد نماز مىگوشه
آن تاجر . ها را منظم كرده و به آن تاجر صالح، اقتدا كردندپيروى از شيخ، صف

از طرفى . ر شرمنده شداند، بسيااحساس  كرد كه شيخ و مردم به او اقتدا كرده
نماز را با زحمت به پايان رساند، بعد از . توانست نماز خود را قطع كندشرعاً نمى

نماز فورا برخاست كه به كنارى برود، آمد كه دست شيخ را ببوسد، شيخ دست 
كرد، او را گرفت و اصرار كرد كه بايد نماز عصر را نيز بخواند و او قبول نمى

   :سرانجام شيخ گفت
يا بايد نماز جماعت را تو بخوانى و ما به تو اقتدا كنيم، و يا بايد دويست «

  :  آن تاجر با خوشحالى گفت»!بياورى) براى فقرا(لباس شامى به اينجا 
ها را به اينجا بياورم و امامت نماز جماعت را قبول حاضرم آن لباس«

  :  شيخ گفت»نكنم
 تاجر قبول كرد و شخصى را »ها را بياورىبايد قبل از نماز آن لباس«

ها را ها را از مغازه اش به مسجد آورد و شيخ جعفر آن لباسفرستاد و آن لباس
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سپس برخاست و اقامه نماز جماعت را كرد و مردم نماز . ميان فقرا تقسيم نمود
 262.عصر را با امامت شيخ بجاى آوردند

 نماز در مساجد متروكه
ك فريضه خود را با مرحوم حاج شيخ مند بودند كه الاقل يمردم عالقه

   بجا آوردند و به همين اندازه از فيض )ق. ه 1359 -  1293(عباس قمى 
يكى از عادات اين مرد اين بود كه اغلب اوقات . مند شده باشندوجودش بهره

اتفاقا به محض اطالع مردم روز . آوردنماز خويش را در مساجد متروكه بجا مى
شد تا بحدى كه آن مسجد مورد عالقه مردم ت افزوده مىبه روز بر كثرت جمعي

شيخ پس از انجام مقصودش، ديگر به . گرديدو به دست همان مردم تعمير مى
شد و يك مسجد متروكه و مخروبه ديگر را نماز در آن مسجد حاضر نمى

 فريضه جماعت را در آن جا يكرد و بدون اطالّع مردم چند نوبت اداانتخاب مى
هاى بسيار دور براى پس از چند روز باز مردم مطلع شده و از راه. دادمىادامه 

  شتافتند و باز مسجد مخروبه ديگر معمور درك نماز ايشان به آن مسجد مى
 263.شدمى

  سى سال در صف اول نماز جماعت
   در مورد يكى از عالمان بزرگ )ق. ه 1343(ميرزا جود آقا ملكى تبريزى؛ 

 :نويسدمى
او سى سال در صف اول نماز : از عالمان بزرگ نقل شده است كهاز يكى 

كرد، پس از سى سال روزى به عللى نتوانست خود را به صف جماعت اقتدا مى
اول برساند، از اين رو در صف دوم ايستاد، و از اين كه مردم او را در صف دوم 

ر اين در اين حال متوجه شد كه د. ديدند گويا در خود خجالتى احساس كرد
ايستاد از مدت طوالنى كه در پيشاپيش مردم و در رديف اول نماز جماعت مى

 .روى ريا بوده است و بر اين اساس تمام آن سى سال نماز را قضا كرد
  : نويسددر ادامه مىمؤلف محترم 

 دقت نماى كه  بنگر به اين عالم مجاهد، و در مقام و منزلش ! برادرم
هم در صف اول فوت نگرديده و با  نماز جماعتش، آنچگونه در اين زمان دراز 

و بنگر به احتياط او، كه چگونه به . اين وصف متصدى امامت جماعت نشد
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خاطر يك شبهه، اين همه نماز را قضا كرد و از اينجا عظمت امر اخالص و 
 264!اهميتى را كه علماى سلف براى آن قائل بوده اند، درياب

 نافله، عاشورا، جامعه
احمد بن سيد هاشم بن سيد حسن موسوى رشتى، تاجر معروف از سيد 

- 1294( قمى  رشت، اين حكايت را در شهر كاظمين به درخواست شيخ عباس 
 : به وى تعريف كرده است كه)ق. ه 1359

ق به قصد زيارت حج بيت اهللا الحرام از رشت به تبريز .  ه1280در سال 
چون قافله . تبريزى معروف منزل كردمرفتم و در خانه حاجى صفر على، تاجر 

تا آن كه حاجى جبار جلودار سدهى اصفهانى بار برداشت به . نبود متحير ماندم
.  تنها از او مركبى كرايه كردم و رفتم)واليتى از واليات تركيه(جهت طرابوزن 

چون به منزل اول رسيديم، سه نفر ديگر به تحريص حاجى صفر على به من 
كى حاج مال باقر تبريزى و حاجى سيد حسين تاجر تبريزى و ي. ملحق شدند

پس به اتفاق روانه شديم، تا رسيديم به . كردحاجى على نامى كه خدمت مى
در يكى از منازل ما بين اين دو . سرزمين روم و از آنجا عازم طرابوزن شديم
  : شهر حاجى جبار جلودار به نزد ما آمد و گفت

يم ترسناك است، قدرى زود كوچ كنيد كه به اين منزل كه در پيش دار«
رفتيم،  چون در ساير منازل غالبا از عقب قافله به فاصله مى».همراه قافله باشيد

 ما هم تخمينا دو ساعت و نيم يا سه ساعت به غروب مانده حركت كرديم،  پس 
به قدر نيم يا سه ربع فرسخ از منزل خود دور شده بوديم كه هوا تاريك شد و 

. ف باريدن گرفت، به طورى كه رفقا هر كدام سر خود را پوشانيده تُند راندندبر
ها رفتند و من تنها ها بروم ممكن نشد، تا آنكه آنمن نيز هر چه كردم كه با آن

پس از اسب پياده شده در كنار راه نشستم و خيلى مضطرب بودم، چون . ماندم
مل و تفّكر تصميم گرفتم كه أ تبعد از. پول زيادى براى خرج راه همراه داشتم

  در همين موضع بمانم تا فجر طالع شود و به آن منزل كه از آنجا بيرون 
ايم مراجعت كنم و از آنجا چند مستحفظ به همراه داشته به قافله ملحق آمده
در آن حال در مقابل خود باغى ديدم و در آن باغ باغبانى كه در دست . شوم

 آمد و به  ها بريزد، پس پيش زد كه برف از آنىبيلى داشت و بر درختان م
  : پرسيدفاصله كمى ايستاد و 

  :  عرض كردم»تو كيستى؟«
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  : گفت به زبان فارسى ».امرفقا رفتند و من ماندم، راه را گم كرده«
 من مشغول نافله شدم، بعد از فراغ از »نافله بخوان تا راه را پيدا كنى«

  : تهجد باز آمد و فرمود
  :  گفتم»تى؟نرف«
  :  فرمود»!دانمواهللا راه را نمى«
 من جامعه را حفظ نداشتم و تاكنون حفظ ندارم »!زيارت جامعه بخوان«

پس از جاى برخاستم و زيارت . با آنكه مكرر به زيارت عتبات مشرف شدم
  : باز نمايان شد، فرمود. جامعه را تا آخر از حفظ خواندم

  : گريه گرفت، گفتم مرا بى اختيار »!نرفتى؟ هستى؟«
  :  فرمود».دانمهستم، راه را نمى«
پس .  و زيارت عاشورا را نيز حفظ نداشتم و تاكنون ندارم»!عاشورا بخوان«

برخاستم و مشغول زيارت عاشورا شدم از حفظ، تا آنكه تمام لعن و سالم و 
  : ديدم باز آمد و فرمود. دعاى علقمه را خواندم

  :  گفتم»!نرفتى؟ هستى؟«
  :  فرمود»ه هستم تا صبحن«
 پس رفت و بر االغى سوار شد و بيل ».رسانممن حاال تو را به قافله مى«

  : خود را به دوش گرفت و فرمود
پس عنان اسب خود را .  سوار شدم»!بر االغ سوار شوپشت سر من «

  : فرمود. كشيدم تمكين نكرد و حركت ننمود
به دوش چپ گذاشت و عنان  دادم، پس بيل را »!عنان اسب را به من ده«

اسب در نهايت تمكين متابعت . اسب را به دست راست گرفت و به راه افتاد
  : پس دست خود را بر زانوى من گذاشت و فرمود. كرد

  : باز فرمود. »خوانيد، نافله، نافله، نافلهشما چرا نافله نمى«
  : رمود و بعد ف»خوانيد؟ عاشورا، عاشورا، عاشوراشما چرا عاشورا نمى«
 و در وقت طى »خوانيد؟ جامعه، جامعه، جامعهشما چرا جامعه نمى«

  : يك دفعه برگشت و فرمود. نمودمسافت دايره وار سير مى
 ديدم كه بر لب نهر آبى فرود آمده مشغول »ها رفقاى شما هستندآن«

پس من از االغ پايين آمده كه سوار اسب خود . وضو به جهت نماز صبح بودند
وانستم، پس آن جناب پياده شد و بيل را در برف فرو كرد و مرا سوار شوم نت

من در آن حال به خيال افتادم كه . كرد و سر اسب را به سمت رفقا برگردانيد
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زد و حال آن كه غالبا زبانى جز اين شخص كى بود كه به زبان فارسى حرف مى
رعت مرا به تركى و مذهبى جز عيسوى در آن حدود نبود و چگونه به اين س

. رفقاى خود رساند، به عقب نظر كردم، احدى را نديدم و آثارى از او پيدا نكردم
 265.پس به رفقاى خود ملحق شدم

 انفاس سحر خيزان
مرحوم محمد تقى مجلسى؛، پدر بزرگوار عالّمه محمد باقر مجلسى 

  :  نقل كرد كه)ق. ه 1110 -  1037(
شب و تهجد، حالتى در همان حال ها، پس از فراغ از نماز در شبى از شب

برايم ايجاد شد كه از آن حالت فهميدم در اين هنگام هر حاجت و درخواستى 
فكر كردم چه درخواستى از امور دنيا و . از خداوند نمايم اجابت خواهد نمود

آخرت از درگاه خداوند متعال نمايم كه ناگاه با صداى گريه محمد باقر در 
  : و بى درنگ گفتماش مواجه شدمگهواره
بحق محمد و آل محمد، اين كودك را مروج دينت و ناشر ! پروردگارا«

 266»!احكام پيامبر بزرگت قرار ده و او را به توفيقاتى بى پايان موفق گردان
به بركت دعاى نيمه شب پدر و تالش و استمرار، عالّمه محمد باقر 

عالوه بر درس و .  نمودمجلسى؛ خدمات ارزشمندى را به جهان اسالم عرضه
هاى مهم مرجعيت و تربيت شاگردان بزرگ و صدور فتوى و مسئوليت

   جلد 110ليفات او بحاراالنوار است كه حدود أهاى مكرر، يكى از تمسافرت
 .باشدمى

 جلد به 300توان بالغ بر ليفات عربى و فارسى او را مىأدر مجموع كليه ت
 267. تخمين زدقطع وزيرى و هر جلد چهار صد صفحه

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند

 بيخود از شعشه پرتو ذاتم كردند
 باده از جام تجّلى صفاتم دادند

 چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى
 آن شب قدر كه اين تازه براتم دادند

 بعد از اين روى من و آينه وصف جمال
 جلوه ذاتم دادندكه در آن جا خبر از 
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 من اگر كامروا گشتم خوشدل چه عجب
 ها به زكاتم دادندمستحق بودم و اين

 هاتف آن روز به من مژده اين دولت داد
 كه بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند

 ريزداين همه شهد و شكر كز سخنم مى
 اجر صبرى است كز آن شاخ نباتم دادند

 همت حافظ و انفاس سحر خيزان بود
 كه ز بند غم ايام نجاتم دادند

  »حافظ«

 از سر شب تا سحر در حال ركوع
 :سركشيك آستان قدس رضوى نقل كرد كه

باريد، نوبت هاى زمستان كه هوا خيلى سرد بود و برف مىشبى از شب
اول شب خدام آستان مباركه به من مراجعه كردند و گفتند كه . كشيك من بود

 زائرى در حرم نيست، اجازه دهيد حرم را به علت سردى هوا و بارش برف
مسئولين بيوتات درها را بستند و كليدها را . ببنديم، من نيز به آنان اجازه دادم

  : مسئول بام حرم مطهر آمد و گفت. آوردند
 از اول شب تاكنون )ق. ه 1361 - 1279(حاج شيخ حسنعلى اصفهانى «

د و مدتى است كه در حال ركوع باشنباالى بام و در پاى گنبد مشغول نماز مى
. ايمايم ايشان را به همان حال ركوع ديدههستند، و چند بار كه مراجعه كرده

  :  گفتم».خواهيم درها را ببنديماگر اجازه دهيد به ايشان عرض كنيم كه مى
خير، ايشان را به حال خود بگذاريد، و مقدارى هيزم در اطاق پشت بام «

است بگذاريد كه هرگاه از نماز فارغ شدند استفاده  مستخدمين  كه مخصوص 
 مسئول مربوطه مطابق دستور عمل كرد و همه به ».كنند و درِ بام را نيز ببنديد

هنگام سحر كه براى باز كردن درهاى . شب برف بسيارى باريد آن .منزل رفتيم
   :حرم مطهر آمديم، به خادم گفتم

از چند دقيقه خادم بازگشت و  پس ».برو ببين حاج شيخ در چه حالند«
  : گفت
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ايشان همانطور در حال ركوع هستند و پشت ايشان با سطح برف «
 دانستيم كه آن مرد الهى از اول شب تا سحر در حال ركوع ».مساوى شده است

 268.اندشبِ سخت زمستانى را هيچ احساس نكرده اند و سرماى شديد آنبوده
 بر لبش قفل است و در دل رازها

 موش و دل پر از آوازهالب خ
 اندعارفان كه جام حق نوشيده

 اندرازها دانسته و پوشيده
 هر كه را اسرار حق آموختند
 مهر كردند و زبانش دوختند

  »مولوى«

 عالمه امينى
صاحب ) ق.  ه1390 -  1320(اى از علماى اهل سنت به عالّمه امينى عده

   : مراجعه نمودند و گفتند»الغدير«كتاب ارزشمند 
ها هزار ركعت  آمده است كه بعضى شب)السالمعليه(در حاالت على «

  نماز 
خواند، در حالى كه براى هيچ انسانى ممكن نيست كه از اول شب تا صبح مى

عالمه به » !بنابراين ما اين ادعا را قبول نداريم. بتواند هزار ركعت نماز بخواند
  : آنان گفت

 )السالمعليه(ن عمل نه تنها براى على نمايم كه ايمن به شما ثابت مى«
ها پيشنهاد كرد كه  عالّمه امينى به آن».بلكه براى افراد ديگر بشر ممكن است

. شبى به منزل او آمده تا ايشان از اول شب تا به صبح هزار ركعت نماز بخواند
علماى اهل سّنت قبول نموده و به منزل عالمه آمدند، و ايشان از اول شب 

نماز شد و تا اذان صبح هزار ركعت نماز را خواند و بدين وسيله ثابت مشغول 
 269.نمود كه اين عمل ممكن است

 هاى مادررزوآ
   از دنيا رفت حضرت مسيح )عليهاالسالم(پس از آنكه حضرت مريم 

پس روح مادر را در .  جنازه مادرش را پس از تطهير به خاك سپرد)السالمعليه(



 ستايش معبود � 116 

 )عليهاالسالم( مريم »ى دارى؟يآيا هيچ آرزو! مادر«: مسيح پرسيد. خواب ديد
  : پاسخ داد
هاى سرد زمستانى به  آروزيم اين است كه در دنيا بودم و شب!آرى«

رساندم، و روزهاى گرم تابستانى را مناجات و عبادت در درگاه خدا به بامداد مى
  روزه 
 270».گرفتممى

 از عمرم همان بود كه در ياد تو بودم
 مه بى حاصلى و بى خبرى بودباقى ه

  سبوح قدوس
خواند و هر نيمه شب آخوند محمد كاشى، نمازى چنان به سوز و گداز مى

  افتاد كه از بيرون حجره صداى حركتش و لرزش بدنش بدنش به لرزه مى
 .شداحساس مى

روزى پس از ختم درس آخوند، يكى از شاگردانش به همراه يكى از طالب 
ديشب به وقت : گويداين آقا شيخ مى! آقا«: تاد آمد و عرض كردبه نزد آن اس

سبوح قدوس ربنا و رب المالئكه «سحر ديدم كه از در و ديوار مدرسه صداى 
  آيد و چون در نگريستم ديدم كه آقاى آخوند به سجده، اين ذكر  بر مى»والرّوح

  : آخوند در جواب فرمود. گويدمى
ر من متذكر باشند امرى نيست، مهم آن است اين كه در و ديوار به ذك«

 271».كه او از كجا محرم اين راز گشته است

 آه
  : پرسيد .گويندمردى وارد مسجد شد و ديد تكبير مى

   :يكى جواب داد» نماز چندم است؟«
  : گفت» .تمام شد«
   :مردى از جمع برخواست و گفت» !آه«
 ».حاضرم تمامى نمازهايم را با آن آه تو عوض كنم«

 آن يكى از جمع گفت اين آه را
 تو به من ده و آن نماز من تو را

 گفت دادم آه و پذيرفتم نماز
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 او سِتد آن آه را با صد نياز
 شب به خواب اندر بگفتش هاتفى

 272كه خريدى آب حيوان و شفى 
 »مولوي«

 هاى زاللانديشه
 -  290 ()عليهتعالىاهللارضوان(عالّمه بزرگ سيد شرف الدين جبل آملى 

  :  گويد)ق. ه 1377
مى خواهم مسلمان «: يكى از مسيحيان ثروتمند لبنان نزدم آمد و گفت

  :  گفتم»شوم، وظيفه چيست؟
  : پرسيد» دو ركعت نماز صبح بخوان و چهار ركعت نماز عصر«
  :  عرض كردم»!خوانندمسلمانان هفده ركعت نماز مى«
   رو پيامبراز اين . ها يك مقدار قوى شده استمسلمانى آن«

 خواندن نماز صبح و ، بنابر نقل تواريخ،راى تازه مسلمانانب )وآلهعليهالّلهصلى(
ايد همين اعمال را انجام اكنون كه شما مسلمان شده. نمودندعصر را توصيه مى
   كم كم اين شخص تازه مسلمان قوى شد و به مساجد ».بدهيد كافى است

 .آوردزهاى پنجگانه را به جا مىرفت و مانند ساير مسلمانان، نمامى
آيا «: تا اينكه ماه رمضان فرا رسيد، ايشان سراسيمه نزد من آمد و گفت

  :  عرض كردم»من هم بايد روزه بگيرم؟
مسلمانان صدر اسالم، پس از . خير، روزه مربوط به مسلمانان قوى است«

  : گفت ».مور شدندأمدت طوالنى كه از بعثت پيامبر گذشت به روزه گرفتن م
  :  گفتم».مى خواهم روزه بگيرم«
همين روش باعث گرديد كه در » !هر اندازه كه آمادگى دارى روزه بگير«

سال دوم، تمام ماه رمضان را روزه گرفت و اكنون ايشان از مسلمانان نيرومند 
شود و مهمترين بودجه و كمبودهايى مالى لبنان است، نماز شبش ترك نمى

 273.كند مىمينأجنوب لبنان را ت

 نماز عيد
مأمون، خليفه باهوش و باتدبير عباسى، پس از آنكه برادرش محمد امين 
را شكست داد و از بين برد و تمام منطقه وسيع خالفت آن روز تحت سيطره و 
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برد كه  به سر مى) كه جزء خراسان آن روز بود(نفوذش واقع شد، هنوز در مرو 
ر مدينه نوشت و آن حضرت را به مرو احضار د) السالمعليه(اى به امام رضا  نامه
. حضرت رضا عذرهايى آورد و به داليلى از رفتن به مرو معذرت خواست. كرد

 .مأمون دست بردار نبود
هايى پشت سر يكديگر نوشت، تا آنجا كه بر امام روشن شد كه خليفه  نامه

 .دست بردار نيست
مأمون پيشنهاد . مرو آمداز مدينه حركت كرد و به ) السالمعليه(امام رضا 

كه ضمير ) السالمعليه(امام رضا . كرد كه بيا و امر خالفت را به عهده بگير
دانست كه اين مطلب صد درصد جنبه سياسى  مأمون را از اول خوانده بود و مى

 .دارد، به هيچ نحو زير بار اين پيشنهاد نرفت
ار و از طرف ديگر مدت دو ماه اين جريان ادامه پيدا كرد، از يك طرف اصر

 .امتناع و انكار
شود، موضوع واليت  آخراالمر مأمون كه ديد اين پيشنهاد پذيرفته نمى

اين پيشنهاد را امام با اين شرط قبول كرد كه صرفا جنبه . عهد را پيشنهاد كرد
وليت هيچ كارى را به عهده نگيرد و در هيچ ئتشريفاتى داشته باشد و امام مس

 .هم پذيرفت  مأمون. كارى دخالت نكند
به شهرها بخشنامه كرد و دستور . مأمون از مردم بر اين امر بيعت گرفت

 .داد به نام امام سكه زدند و در منابر به نام امام خطبه خواندند
، مأمون فرستاد پيش امام و خواهش كرد )عيد قربان(روز عيدى رسيد 

  : كه
خوانيد، تا براى مردم در اين عيد شما برويد و نماز عيد را با مردم ب«

  :  امام پيغام داد كه»اطمينان بيشترى در اين كار پيدا شود
پيمان ما بر اين بوده كه در هيچ كار رسمى دخالت نكنم، بنابراين از اين «

  : مأمون جواب فرستاد ».خواهم كار معذرت مى
مصلحت در اين است كه شما برويد تا موضوع واليت عهد كامال تثبيت «

 :ن قدر اصرار و تأكيد كرد كه آخراالمر امام فرمود آ».شود
طور اين  مرا معاف بدارى بهتر است و اگر حتما بايد بروم، من همان «

 .».اند كرده فريضه را ادا خواهم كرد كه رسول خدا و على بن ابى طالب ادا مى
  : مأمون گفت

  ».خواهى عمل كن اختيار با خود تو است، هرطور مى«
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د، سران سپاه و طبقات اعيان و اشراف و ساير مردم، طبق بامداد روز عي
هاى فاخر پوشيدند و معمول و عادتى كه در زمان خلفا پيدا كرده بودند، لباس

هاى زين و يراق كرده، پشت در خانه امام، براى شركت خود را آراسته بر اسب
 .در نماز عيد حاضر شدند

آماده كردند و منتظر موكب با ها و معابر خود را  ساير مردم نيز در كوچه
حتى .  بروند جاللت مقام واليت عهد بودند كه در ركابش حركت كرده به مصلّى

ها آمده بودند تا عظمت و شوكت موكب امام عده زيادى مرد و زن در پشت بام
و همه منتظر بودند كه كى در خانه امام باز و موكب . را از نزديك مشاهده كنند

 .شود همايونى ظاهر مى
طور كه قبال از مأمون پيمان گرفته بود، با اين  از طرف ديگر حضرت همان

طور مراسم را اجرا كند كه  شرط حاضر شده بود در نماز عيد شركت كند كه آن
. طور كه بعدها خلفا عمل كردند كردند، نه آن رسول خدا و على مرتضى اجرا مى

، يك سر دستار را جلو لهذا اول صبح غسل كرد و دستار سپيدى بر سر بست
سينه انداخت و يك سر ديگر را ميان دو شانه، پاها را برهنه كرد، دامن جامه را 

   :باال زد، و به كسان خود گفت
به .  عصايى در دست گرفت كه سر آهنين داشت»!طور كنيد شما هم اين«

اتفاق كسانش از خانه بيرون آمد و طبق سنت اسالمى در اين روز، با صداى 
  :د گفتبلن

 .»اللَّه اكبر، اللَّه اكبر «
جمعيت با او به گفتن اين ذكر هم آواز شدند و چنان جمعيت با شور و 

هماهنگ تكبير گفتند كه گويى از زمين و آسمان و در و ديوار اين   هيجان
اى جلو در خانه توقف كرد و اين ذكر را با  لحظه. رسيد جمله به گوش مى

 :صداى بلند گفت
 اكبر، اللَّه اكبر، اللَّه اكبر على ما هدانا، اللَّه اكبر على ما رزقنا من اللَّه «

 .»بهيمة االنعام، الحمد للَّه على ما ابالنا
كردند،  تمام مردم با صداى بلند هماهنگ يكديگر اين جمله را تكرار مى

ريختند و احساساتشان به  گريستند و اشك مى در حالى كه همه به شدت مى
ها سران سپاه و افسران كه با لباس رسمى آمده بر اسب.  شده بودشدت تهييج

كردند مقام واليت عهد با تشريفات  سوار بودند و چكمه به پا داشتند، خيال مى
كه امام را  همين. هاى فاخر و سوار بر اسب بيرون خواهد آمدسلطنتى و لباس
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 تأثير احساسات در آن وضع ساده و پياده و توجه به خدا ديدند، آنچنان تحت
خود قرار گرفتند كه اشك ريزان صدا را به تكبير بلند كردند و با شتاب خود را 

هركس چاقويى . ها را از پا درآوردند درنگ چكمه ها به زير افكندند و بىاز مركب
ها را پاره كند و براى بازكردن آن معطل نشود، خود را از  يافت تا بند چكمه مى

 .دانست تر مى ديگران خوشبخت
طولى نكشيد كه شهر مرو پر از ضجه و گريه شد، يكپارچه احساسات و 

داشت،  بعد از هر ده گام كه برمى) السالمعليه(امام رضا . هيجان و شور و نوا شد
گفت و جمعيت با صداى بلند و با گريه و هيجان  ايستاد و چهار بار تكبير مى مى

نا و حقيقت چنان احساسات مردم را جلوه و شكوه مع. كردند او را مشايعت مى
 كه مردم انتظار آن را - هاى مظاهر مادىها و شكوه برانگيخته بود كه جلوه

 . از خاطرها محو شد- كشيدند مى
 .كرد صفوف جمعيت با حرارت و شور به طرف مصلى حركت مى

   :نزديكانش به او گفتند. خبر به مأمون رسيد
 پيدا كند و على بن موسى به مصلى اگر چند دقيقه ديگر اين وضع ادامه«

فورا فرستاد پيش حضرت و  . مأمون بر خود لرزيد».برسد، خطر انقالب هست
   :تقاضا كرد كه

 امام كفش و ».برگرديد، زيرا ممكن است ناراحت بشويد و صدمه بخوريد«
  : جامه خود را خواست و پوشيد و مراجعت كرد، و فرمود

  274».ذورم بداريدمن كه اول گفتم از اين كار مع«

  اذان نيمه شب
در دوره خالفت امويان، تنها نژادى كه بر سراسر كشور پهناور اسالمى آن 

اما در زمان . كرد و قدرت را در دست داشت نژاد عرب بود روز حكومت مى
ها را ها و منصبها را قبضه كردند و پستخلفاى عباسى، ايرانيان تدريجاً قدرت

 .دراختيار خود گرفتند
خلفاى عباسى با آنكه خودشان عرب بودند از مردم عرب دل خوشى 

 .نداشتند
ها بر اين بود كه اعراب را كنار بزنند و ايرانيان را به قدرت سياست آن

. كردند حتى از اشاعه زبان عربى در بعضى از بالد ايران جلوگيرى مى. برسانند
 .اين سياست تا زمان مأمون ادامه داشت
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مأمون و . ن، برادرش معتصم بر مسند خالفت نشستپس از مرگ مأمو
به . مادر مأمون ايرانى بود و مادر معتصم از نژاد ترك: معتصم از دو مادر بودند

هاى عمده را در  كه پست-همين سبب خالفت معتصم موافق ميل ايرانيان
 . نبود- دست داشتند

معتصم اين . ايرانيان مايل بودند عباس پسر مأمون را به خالفت برسانند
اش عباس بن  مطلب را درك كرده بود و همواره بيم آن داشت كه برادرزاده

از اين رو به فكر افتاد . مأمون به كمك ايرانيان قيام كند و كار را يكسره نمايد
هم خود عباس را از بين ببرد و هم جلو نفوذ ايرانيان را كه طرفدار عباس بودند 

براى جلوگيرى از .  و او در همان زندان مردعباس را به زندان انداخت. بگيرد
نفوذ ايرانيان، نقشه كشيد پاى قدرت ديگرى را در كارها باز كند كه جانشين 

براى اين منظور گروه زيادى از مردم تركستان و ماوراء النهر را . ايرانيان گردد
ن خالفت كوچ داد و كارها را به آنا كه هم نژاد مادرش بودند به بغداد و مركز

ها زمام كارها را دردست گرفتند و قدرتشان بر طولى نكشيد كه ترك. سپرد
 .ايرانيان و اعراب فزونى يافت

ها نسبت به خود اعتماد و اطمينان داشت معتصم از آن نظر كه به ترك
از اين رو در مدت كمى اينان يكه . كرد روز به روز ميدان را براى آنان بازتر مى

ها همه مسلمان بودند و زبان عربى ترك. مى شدندتاز ميدان حكومت اسال
آموخته بودند و نسبت به اسالم وفادار بودند، اما چون از آغاز ورودشان به 
عاصمه تمدن اسالمى تا قدرت يافتنشان فاصله زيادى نبود، به معارف و آداب و 
تمدن اسالمى آشنايى زيادى نداشتند و خلق و خوى اسالمى نيافته بودند؛ 

ف ايرانيان كه هم سابقه تمدن داشتند و هم عالقه مندانه معارف و اخالق برخال
و آداب اسالمى را آموخته بودند و خلق و خوى اسالمى داشتند و خود پيشقدم 

 .رفتند خدمتگزاران اسالمى به شمار مى
در مدتى كه ايرانيان زمام امور را در دست داشتند، عامه مسلمين راضى 

در مدت نفوذ و در دست گرفتن قدرت آنچنان وحشيانه رفتار ها اما ترك. بودند
 .كردند كه عامه مردم را ناراضى و خشمگين ساختند

ها شدند و در خيابان هاى خود سوار مىسربازان ترك هنگامى كه بر اسب
كردند كه انسانى هم در  پرداختند، مالحظه نمى هاى بغداد به جوالن مى و كوچه

افتاد كه زنان و كودكان و پيران  ز اين رو بسيار اتفاق مىا. ها هستجلو راه آن
 .شدند ها لگدمال مىهاى آنسالخورده و افراد عاجز در زير دست و پاى اسب
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مردم آنچنان به ستوه آمدند كه از معتصم تقاضا كردند پايتخت را از بغداد 
مركز را مردم در تقاضاى خود يادآورى كردند كه اگر . به جاى ديگر منتقل كند

  : معتصم گفت. منتقل نكند با او خواهند جنگيد
من هشتاد هزار سرباز مسلح ! توانند با من بجنگند؟ با چه نيرويى مى«

   :گفتند »!آماده دارم
 ».هاى نيمه شب به جنگ تو خواهيم آمدبا تيرهاى شب؛ يعنى با نفرين«

ا از بغداد معتصم پس از اين گفتگو با تقاضاى مردم موافقت كرد و مركز ر
 .به سامرا منتقل كرد

پس از معتصم، در دوره واثق و متوكل و منتصر و چند خليفه ديگر نيز 
. ها بودها عمال زمام امور را در دست داشتند و خليفه دست نشانده آنترك

ها برآمدند اما شكست بعضى از خلفاى عباسى درصدد كوتاه كردن دست ترك
كه به كارها سر و صورتى داد و تا حدى از نفوذ   يكى از خلفاى عباسى. خوردند

 .بود» المعتضد«ها كاست ترك
در زمان معتضد، بازرگان پيرى از يكى از سران سپاه مبلغ زيادى طلبكار 

توانست وصول كند، ناچار تصميم گرفت به خود خليفه  بود و به هيچ وجه نمى
رسيد،   خليفه نمىآمد دستش به دامان متوسل شود، اما هر وقت به دربار مى

 .دادند زيرا دربانان و مستخدمين دربارى به او راه نمى
اى به نظرش نرسيد، تا  بازرگان بيچاره از همه جا مأيوس شد و راه چاره

   :راهنمايى كرد و گفت» سه شنبه بازار«اينكه شخصى او را به يك نفر خياط در 
. ن پير نزد خياط رفت بازرگا».تواند گره از كار تو باز كند اين خياط مى«

خياط نيز به آن مرد سپاهى دستور داد كه دين خود را بپردازد و او هم بدون 
 .معطلى پرداخت

با اصرار زياد از خياط . اين جريان بازرگان پير را سخت در شگفتى فرو برد
  : پرسيد
ها كه به احدى اعتنا ندارند فرمان تو را اطاعت چطور است كه اين«

  : ط گفتخيا »كنند؟ مى
روزى از خيابان عبور : من داستانى دارم كه بايد براى تو حكايت كنم

اتفاقا يكى از افسران . گذشت كردم؛ زنى زيبا نيز همان وقت از خيابان مى مى
ترك در حالى كه مست باده بود از خانه خود بيرون آمده جلو در خانه ايستاده 

ن افتاد ديوانه وار در مقابل تا چشمش به آن ز. كرد بود و مردم را تماشا مى
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فرياد استغاثه زن بيچاره . چشم مردم او را بغل كرد و به طرف خانه خود كشيد
 :كشيد بلند شد، داد مى

الناس به فريادم برسيد، من اينكاره نيستم، آبرو دارم، شوهرم قسم  ايها«
خورده اگر يك شب در خارج خانه به سر برم مرا طالق دهد، خانه خراب 

من جلو رفتم و با  .كرد جلو بيايد  اما هيچ كس از ترس جرأت نمى».ومش مى
نرمى و التماس از آن افسر خواهش كردم كه اين زن را رها كند، اما او با 
چماقى كه در دست داشت محكم به سرم كوبيد كه سرم شكست و زن را به 

 آن افسر اى را جمع كردم و اجتماعا به در خانه من رفتم عده. داخل خانه برد
ناگهان خودش با گروهى از خدمتكاران و . رفتيم و آزادى زن را تقاضا كرديم

 .نوكران از خانه بيرون آمدند و بر سر ما ريختند و همه ما را كتك زدند
اى از فكر زن  جمعيت متفرق شدند، من هم به خانه خود رفتم، اما لحظه

ر اين زن تا صبح پيش اين انديشيدم كه اگ با خود مى. رفتم بيچاره بيرون نمى
اش تا آخر عمر تباه خواهد شد و ديگر به خانه و آشيانه خود  مرد بماند زندگى
اى در  ناگهان نقشه. تا نيمه شب بيدار نشستم و فكر كردم. راه نخواهد داشت

خود گفتم اين مرد امشب مست است و متوجه وقت  ذهنم مجسم شد؛ با
كند صبح است و زن را رها خواهد  ود خيال مىنيست، اگر اآلن آواز اذان را بشن

 .تواند به خانه خود برگردد كرد و زن قبل از آنكه شب به آخر برسد مى
ضمنا مراقب . فوراً رفتم به مسجد و از باالى مناره فرياد اذان را بلند كردم

ناگهان ديدم فوج . شود يا نه كوچه و خيابان بودم ببينم آن زن آزاد مى
   :پرسيدند ها ريختند و همه مىره و پياده به خيابانسربازهاى سوا

 من ضمن اينكه »اين كسى كه در اين وقت شب اذان گفت كيست؟«
   :سخت وحشت كردم، خودم را معرفى كردم و گفتم

   : گفتند»!من بودم كه اذان گفتم«
ديدم  . مرا نزد خليفه بردند»زود بيا پايين كه خليفه تو را خواسته است«

   :از من پرسيد. سته منتظر من استخليفه نش
جريان را از اول تا آخر برايش نقل » چرا اين وقت شب اذان گفتى؟«
ها را حاضر آن. همان جا دستور داد آن افسر را با آن زن حاضر كنند. كردم
آن زن را هم به . پس از بازپرسى مختصرى دستور قتل آن افسر را داد. كردند

أكيد كرد كه شوهر او را مؤاخذه نكند و از او به خانه نزد شوهرش فرستاد و ت
  .تقصير بوده است خوبى نگهدارى كند، زيرا نزد خليفه مسلم شده كه زن بى
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آنگاه معتضد به من دستور داد هر موقع به چنين مظالمى برخوردى 
اين خبر در ميان مردم . كنم همين برنامه ابتكارى را اجرا كن، من رسيدگى مى

اين بود كه تا من به . برند ها از من كامال حساب مى آن به بعد ايناز. منتشر شد
 275.اين افسر مديون فرمان دادم فورا اطاعت كرد

  نماز واقعي 
حال اضطراب و ) السالمعليه(رسيد اميرالمؤمنين هر وقت هنگام نماز مي

   :كردندعرض مي. كردتزلزل پيدا مي
  : فرمود مي».شود كه اينقدر ناراحتيدشما را چه مي«
ها امتناع از وقت امانتي كه خداوند بر آسمان و زمين عرضه داشت و آن«

 در جنگ صفين تيري بر ران مقدسش وارد شد هر ».حمل آن ورزيدند، رسيده
چه كردند در موقع عادي خارج نمايند نتوانستند، از شدت درد و ناراحتي آن 

  : فرمود.  عرض كردندجريان را) السالمعليه(خدمت امام حسن  .جناب
  صبر كنيد تا پدرم به نماز بايستد زيرا در آن حال چنان از خود بيخود «

 به دستور حضرت مجتبي در آن ».گرددشود كه به هيچ چيز متوجه نميمي
  .حال تير را خارج كردند
متوجه شد خون از پاي مقدسش جاري ) السالمعليه(بعد از نماز علي 

   :پرسيد. است
   : عرض كردند»چه شد؟«
 276».تير را در حال نماز از پاي شما بيرون كشيديم«

 آرامش در نماز
ها كه پيامبر همراه لشكر بودند، در شبي كه پاسباني  در يكي از جنگ

عباد  لشكر اسالم بر عهده عباد بن بشر و عمار ياسر بود، نصف اول شب نصيبِ،
نها بشر بيدار بود و گرديد و نصف دوم نصيب عمار، پس عمار خوابيد و ت

مشغول نماز گرديد در آن حال يكي از كفار به قصد شبيخون زدن به لشكر 
اسالم برآمد به خيال اينكه پاسباني نيست و همه خوابند از دور عباد را ديد 

داد كه انسانست يا حيوان يا درخت براي اينكه از طرف  ايستاده و تشخيص نمي
 انداخت تير بر پيكر عباد نشست و او اَبداً او نيز مطمئن شود تيري به سويش

اعتنايي نكرد، تير ديگري به او زد و او را سخت مجروح و خونين نمود باز 



 125 �ستايش معبود 

 

حركت نكرد تير سوم زد پس نماز را كوتاه نمود و تمام كرد و عمار را بيدار 
  : نمود عمار ديد سه تير بر بدن عباد نشسته و او را غرق در خون كرده گفت

  :  عباد گفت»؟ تير اول مرا بيدار نكرديچرا در«
ي كهف در نماز بودم و ميل نداشتم آن را ناتمام  مشغول خواندن سوره«

اي به پيغمبر برساند  ترسيدم كه دشمن بر سرم برسد و صدمه بگذارم و اگر نمي
و كوتاهي در اين نگهباني كه به من واگذار شده كرده باشم هرگز نماز را كوتاه 

 277».دادم گر چه جانم را از دست ميكردم ا نمي

 به ياد مناره، نماز خواند
يكي از دوستان : نويسد سيد نعمت اهللا جزائري در كتاب انوار نعمانيه مي 

عادلم گفت با خود فكر كردم كه در حديث وارد شده هر كس دو  مورد اعتماد و
روم در تصميم گرفتم به مسجد كوفه ب. شود ركعت نماز او قبول شود عذاب نمي

آنجا دو ركعت نماز با حضور قلب بخوانم و خود را از وساوس شيطان خالي 
نمايم، ناگاه به خاطرم گذشت كه مسجد كوفه مناره ندارد، اگر كسي بخواهد 

اي براي آن بسازد از كجا سنگ و گچ تهيه كند، باالخره به فكرم رسيد كه  مناره
تعيين كردم كه در چند روز اين كم  شود، تهيه نمود، كم از فالن محل بهتر مي

  .سازند شود و سر مناره را چگونه مي مناره تمام مي
متوجه شدم من هم از ساختمان مناره . كه دو ركعت نماز تمام شد همين
فهميدم به مسجد كوفه آمدم براي ساختن مناره نه براي دو ركعت . ام فارغ شده

 278.نماز با حضور قلب

 توبه سر دسته راهزنان
گشت ولي در راه برگشت در اطراف  از كربال و نجف برميياز علمايكي 

كرمانشاه و همدان گرفتار دزدان شده و هر چه او و رفقايش داشتند، همه را 
  .سارقين غارت نمودند

ها با زحمت و مشّقت زيادي من كتابي داشتم كه سال: گويدآن عالم مي
ود در سفر و حضر با من همراه ام بآن را نوشته بودم و چون خيلي مورد عالقه

   :بود، اتفاقا كتاب ياد شده نيز به سرقت رفت، به ناچار به يكي از سارقين گفتم
ايد و اگر من كتابي در ميان اموالم داشتم كه شما آن را به غارت برده«

  : آن شخص گفت» .دخورممكن است آن را به من برگردانيد زيرا بدرد شما نمي



 ستايش معبود � 126 

توانيم كتاب شما را پس بدهيم و اصال حق يس نميما بدون اجازه رئ«
  : گفتم» .نداريم دست به اموال بزنيم

  : گفت» ؟رئيس شما كجا است«
من به همراهي آن دزد به نزد رئيسشان » .پشت اين كوه جايگاه او است«

موقعي كه از نماز . خواندرفتيم، وقتي وارد شديم ديدم كه رئيس دزدها نماز مي
  :د به رئيس خود گفتفارغ شد آن دز

  خواهد و ما بدون اجازهاين عالم يك كتابي بين اموال دارد و آن را مي«
  : من به رئيس دزدها گفتم» .شما نخواستيم بدهيم

اگر شما رئيس راهزنان هستيد، پس اين نماز خواندن چرا؟ نماز كجا؟ «
  : گفترئيس » دزدي كجا؟

چيزي كه هست، انسان درست است كه من رئيس راهزنان هستم ولي «
نبايد رابطه خود را با خدا به كلّي قطع كند و از خدا تماما روي گردان شود، 

حاال كه شما عالميد به احترام شما اموال . بلكه بايد يك راه آشتي را باقي گذارد
و دستور داد همين كار را كردند و ما هم خوشحال با اموالمان » .گردانيمرا برمي

  .ه داديمبه راهمان ادام
  پس از مدتي كه به كربال و نجف برگشتم، روزي در حرم امام حسين 

. كردهمان مرد را ديدم كه با حال خضوع و خشوع گريه و دعا مي) السالمعليه(
  :وقتي كه مرا ديد شناخت و گفت

  : گفتم» شناسي؟مرا مي« 
  : گفت» !آري«
 داشت، خدا هم توفيق ام با خدا ادامهچون نماز را ترك نكردم و رابطه«

توبه داده و از دزدي دست برداشتم و هر چه از اموال مردم نزد من بود، به 
ها صدقه دادم و شناختم از طرف آنصاحبانشان برگرداندم و هر كه را نمي

 279».ام اكنون توفيق توبه و زيارت پيدا كرده

 چهل روز نمازاثر 
يعي از ايران حكومت اي وس گوهرشاد همسر شاهرخ ميرزا كه به منطقه

 )السالمعليه(كرد به فكر ساختن مسجدي در كنار بارگاه ملكوتي امام رضا  مي
  .هاي اطراف حرم را خريداري كرد ها و زمين افتاد؛ لذا تمام خانه
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ساختمان مسجد شروع شد و گوهرشاد هر چند روز يك بار جهت 
زم را به معماران و آمد و دستورات ال به محوطه كار مي, سركشي به ساختمان،

  .داد استادكاران مي
ي  گوشه روزي براي سركشي ساختمان آمد، باد مختصري وزيدن گرفت،

 چهره او را ديد و دلباخته كارگراني باد كنار رفت، يكي از  چادر خانم به وسيله
جرأت اظهار نظر براي او نبود، زيرا بيم آن داشت كه او را اعدام  .آن زن شد

  !! و اظهار عشق به ملكه مملكتكارگر  كنند،
 بيچاره مريض شد او پرستاري جز مادر كارگردو سه روزي نگذشت كه 

طبيب از عالج او عاجز شده مادر مهربان كنار بستر تنها  .دردمندش نداشت
اي نديد جز اينكه دردش را به مادر اظهار  كرد، فرزند چاره فرزندش گريه مي

 براي رفع اين مشكل به گوهرشاد خانم مراجعه مادر ساده دل و ساده لوح،. كند
   :كرده و درد فرزندش را با او در ميان گذاشت و گفت

گوهرشاد به آن مادر دل » .رود اگر كاري نكني تنها پسرم از دستم مي«
   :سوخته گفت

 از بندگان ايچرا اين مطلب را زودتر با من در ميان نگذاشتي تا بنده«
  :ادامه داد آنگاه ».دهمخدا را از گرفتاري نجات 

اي مادر به خانه برو و سالم مرا به فرزندت برسات و بگو من حاضرم با تو «
 .ازدواج كنم، ولي شرطي را بايد من رعايت كنم و شرطي را تو بايد رعايت كني

اما شرطي كه من بايد رعايت كنم جدايي از شاهرخ ميرزا است، اما شرطي كه 
ن مهريه به من است و آن مهريه اين است كه چهل تو بايد مراعات كني پرداخت

مادر به خانه برگشت و » .شبانه روز در محراب زير گنبد مسجد نماز بخواني
تمام مسائل را با پسر خود در ميان گذاشت، پسر از شدت تعجب خيره شد و از 

است و با كمال واين خبر آن چنان شادمان شد كه به زودي از بستر رنج برخ
  :قبول كرد كه اين مهريه را انجام دهد و پيش خود گفتاشتياق 
شد حاضر  چهل روز كه چيزي نيست اگر چند سال به من پيشنهاد مي«

در هر صورت به محراب مسجد رفت و چهل شبانه روز در » .به اجراي آن بودم
اش  ولي به تدريج عالقه. آنجا نماز خواند به اين اميد كه به وصال گوهرشاد برود

پس از چهل شبانه روز  .وهرشاد از بين رفت و به عشق الهي گرفتار گرديدبه گ
نماينده گوهرشاد به محراب عبادت آمد تا مژده وصل را به او بدهد ولي متوجه 
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شد كه حال او تغيير كرده و اثري از عالقه و عشق به گوهرشاد در او نيست، 
   :نماينده گوهرشاد به او گفت

  : گفت» .ما من از طرف خانم آمده«
به خانم بگو من روز اول عاشق تو بودم ولي اآلن ديگر عاشق تو نيستم «

  » .ام بلكه عاشق خدا شده
راستي عجيب است، راهنمايي آن زن بزرگوار را ببينيد كه براي عالج 

دهد و اثر نماز را ببينيد كه با اين كه در اول كار از  اي مي هواي نفس چه نسخه
 280 .لي عاقبت هدايت يافتراه حقيقي دور بود و

 دست برداشتن از دزدي
شخصي «: خبر دادند كه )وآلهعليهاهللاصلي(روايت شده كه به پيامبر اكرم 

  : حضرت فرمود» .كندها دزدي ميخواند و شبروزها نماز مي
  » .شودنماز او باعث ترك دزديش مي«

ور بود پس از مدتي او را ديدند كه در حال عبادت و در گوشه اي رنج
  : سبب وعلت را پرسيدند گفت

  و اينك . امها برگرداندهام به آنو هر چه از هركس دزيده! ام توبه كرده«
 281»!يده است، آب شوديي كه از دزدي و حرام در بدنم رويهاخواهم گوشتمي

 دو ركعت نماز براي خدا 

ه هدي )وآلهعليهاهللاصلي(روزي دو شتر بزرگ و چاق براي رسول خدا 
آيا كسي هست در ميان شما كه دو «: حضرت به اصحاب خود فرمود.آوردند

ركعت نماز بخواند و در قيام و ركوع و سجود و وضو و خشوع اهتمام به امور 
دنيا نداشته و در قلب او فكر دنيا نبوده باشد تا من يكي از اين دو شتر را به او 

كسي جواب او را . مودسه مرتبه اين جمله را فر.  كسي جواب نگفت»بدهم؟
   : برخاست و عرض كرد)السالمعليه(طالب  نداد مگر علي بن ابي

خوانم و از اول نماز تا آخر چيزي از دنيا به خاطرم  يا رسول اهللا من مي«
  :  فرمودرسول خدا» !كنم راه نداده فكر دنيا را نمي

و عرض جبرئيل نازل شد . علي نماز را خوانده و تمام كردامام  »!بخوان«
   :كرد
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  : پيامبر فرمود» !يا رسول اهللا يكي از دو شتر را به علي بده«
من با علي شرط كرده بودم چيزي از دنيا به قلبش راه ندهد ولي علي «

» !در سالم نماز به خاطرش آورد من كدام يكي را بگيرم بزرگش را يا چاقش را
  :  گفتجبرئيل
 كرد بزرگ را بگيرم يا چاق يفرمايد كه علي فكر م  خداوند مي!يا محمد«

را گرفته قرباني كنم و در راه خدا صدقه بدهم و اين فكر علي در سالم نماز 
   رسول خدا يك شتر از آن دو شتر را به علي »!براي خدا بود، نه براي دنيا

 282. داد)السالمعليه(

 عشق واقعي به خدا
 به شدت كرد كه فقر و فاقه او را  خاركني زندگي مي،در كنار شهري

دريغ  روزها در بيابان گرم، همراه با زحمت فراوان و بي .محاصره كرده بود
مشغول خاركني بوده و پس از به دست آوردن مقداري خار، آن را به پشت خود 

  .فروخت آورد و به قيمت كمي مي بار نموده به شهر مي
 روزي در ضمن كار صداي دور شو، كور شو، شنيد، جمعيتي را با آرايش

العاده در حركت ديد، براي تماشا به كناري ايستاده دختر زيباي امير شهر فوق
  .رفت، و آن دستگاه با عظمت از آن او بود به شكار مي

در اين حين چشم جوان خاركن به جمال خيره كننده او افتاد و به قول 
  .معروف دل و دين يكجا در برابر زيبايي خيره كننده او سودا كرد

توان كار . سوخت ها در اندوه و حسرت مي ور كرد و جوان ساعتقافله عب
  .كردن نداشت، لنگ لنگان به طرف شهر حركت كرد

به حال اضطراب افتاد، دل خسته و افسرده شده، راه به جايي نداشت، 
  .ميل داشت بدون هيچ شرطي، وسيله ازدواج با دختر شاه برايش فراهم شود

توانست او را  وال درونش باخبر شد، تا ميآگاه او را ديد، از اححكيمي 
فايده بود و نصيحت او اثر نداشت و آنچه عاشق  بيحكيم نصيحت كرد ولي پند 

  :آخر به او گفتحكيم در مرد  .كرد فقط رسيدن به محبوبش بود را آرام مي
اي  ي بهرهيتو كه از حسب و نسب و جاه و مال، شهرت و اعتبار و زيبا«

بست رسيده،  ته تو از محاالت است و اكنون كه راه به بننداري و عشق خواس
ي درد جز رفتن به مسجد و قرار گرفتن در سلك عابدين  براي پيدا شدن چاره
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مشغول عبادت شو شايد از اين راه به شهرت رسيده و گشايشي . بينم راهي نمي
  ».در كارت حاصل شود

و كار و كسب خويش كوه و دشت  خاركن فقير پند دانشور را به كار بست،
اي باقي  را رها كرد و به مسجدي كه نزديك شهر بود و از صورت آن جز ويرانه

  .نمانده بود آمد و بساط عبادت خود را جهت جلب نظر اهالي در آنجا پهن كرد
درپي، به تدريج او را در  كم كثرت عبادت و به خصوص نمازهاي پي كم

 خيرش دهان به دهان گشت و همه ميان مردم مشهور كرد، آهسته آهسته ذكر
آنچنان شهرت گرفت كه آوازه او به گوش شاه رسيد و  .جا سخن او به ميان آمد

  .شاه با كمال اشتياق قصد ديدار او كرد
گشت، مسيرش به كلبه عابد افتاد براي  شاه روزي كه از شكار باز مي

كبكبه شاهي قدم ديدن او عزم خود را جزم كرد و باالخره همراه با نديمان، با 
  .در مسجد خراب گذاشت

پادشاه در ضمن زيارت خاركن فقير و ديدن وضع عبادت او، به ارادتش 
 بزرگ الهي رسيده، تنها يكرد به خدمت يكي از اوليا افزوده شد، شاه تصور مي

كسي كه خبر داشت اين همه عبادت و آه و ناله قالبي و توخالي است خود 
  .خاركن بود

 پادشاه سر سخن را با آن جوان باز كرد و كالم را به مسأله در هر صورت
   :ازدواج كشيد، سپس با يك دنيا اشتياق داستان دختر خود را مطرح كرده كه

اي مگر  هاي اسالمي را رعايت كرده  تو تمام سنت!دار اي عابد شب زنده«
 )وآلههعلياهللاصلي(داني كه رسول اكرم  يك سنت مهم و آن هم ازدواج است، مي

خواهم به اجراي اين  من از تو مي. بر مساله ازدواج چه تأكيد سختي داشت
سنت مهم برخيزي و فراهم آوردن وسيله آن هم با من، عالوه بر اين من ميل 
دارم كه تو را به دامادي خود بپذيرم، زيرا در سراپرده خود دختري دارم آراسته 

اي هم برخوردار است، من از تو  كنندهبه كماالت و از لطف الهي از زيبايي خيره 
روي را با تمام  خواهم به قبول پيشنهاد من تن در دهي، تا من آن پري مي

  » !مخارج الزمه در اختيار تو قرار دهم
جوان بعد از شنيدن سخنان شاه در يك دنيا حسرت فرو رفت و در جواب 

فت مانع از شاه سكوت كرده و شاه به تصور اين كه حجب و حيا و زهد و ع
جواب اوست چيزي نگفت، از جوان عابد خداحافظي كرد و به كاخ خود رفت، 
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ولي تمام شب در اين فكر بود كه چگونه زمينه ازدواج دخترش را با اين مرد 
  .الهي فراهم كند

 را خواست و داستان عابد را با او در ميان حكيمانصبح شد، شاه يكي از 
براي اينكه از قدم او زندگي من غرق بركت به خاطر خدا و « :گذاشت و گفت

عالم آمد و پس از » !شود نزد او رو و وي را به اين ازدواج و وصلت حاضر كن
جوان را راضي به  گفتگوي بسيار و اقامه و دليل و برهان و خواندن آيه و خبر، 

  .ازدواج كرد
ن سپس نزد شاه آمد و رضايت عابد را به سلطان خبر داد، سلطان از اي

  .گنجيد مساله آن چنان خوشحال شد كه در پوست نمي
مأموران شاه به مسجد آمدند و با خواهش و تمنا لباس دامادي شاه را به 
او پوشاندند و او را مانند نگيني در حلقه گرفتند و با كبكبه و دبدبه شاهي به 

در آنجا غالمان و كنيزان دست به سينه براي استقبال او صف . قصر آورند
شانه به شيده بودند و اميران و دبيران و سپاهيان جهت احترام به داماد شاه ك

  . ايستاده بودندشانه
وقتي قدم به بارگاه شاه گذاشت و چشمش به آن همه جالل و شكوه و 
عظمت افتاد، غرق در حيرت شد و ناگهان برق انديشه درون جان تاريكش را 

مان جوان فقير و آدم بدبختم، من روشن كرد، به اين مساله توجه نمود، من ه
همان خاركن مسكين و دردمندم، من همانم كه مردم عادي حاضر نبودند 

ام كه از تهيه قرص نان  سالمم را جواب بدهند، من همان گداي دل سوخته
  !اي كهنه عاجز بودم، من همان پريشان عاجز و بينواي مستمندم جويي و پارچه

به فكر فرو رفت، كه من همان خاركنم كه آري جوان بر اساس آيات الهي 
بر اثر عبادت ميان تهي، و طاعت ريايي به اين مقام رسيدم، آه بر من، حسرت و 

  شدم؟ كردم چه مي اندوه از من، اگر به عبادت حقيقي و طاعت خالص اقدام مي
در غوغاي پر از آرايش ظاهري دربار، چشم دل خاركن باز شد، جمال 

با قدم اراده و عزم استوار، پاي از دربار بيرون .  تجلي كردينه دلشيدوست در آ
وش كناره گرفت و به سوي نماز و عبادت  گذاشت و از كنار آغوش آن پري

  .واقعي و بندگي حقيقي خدا حركت كرد
معني اين گونه براي حل مشكل  ي و ميان تهي و الفاظ بييوقتي نماز ريا

 283 ريا چه خواهد كرد؟ ه، و طاعت بيمدد كند، نماز واقعي و عبادات خالصان
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 قضا شدن نماز در سفر
رسيد، و براي انجام كاري ) السالمعليه(شخصي خدمت امام صادق  

ولي اعتنا نكرد، و سفرش را كه براي . از قضا استخاره بد آمد. استخاره كرد
اتفاقا در سفر به او خوش گذشت، و سود بسياري به . تجارت بود، آغاز كرد

وي از بد آمدن استخاره در شگفت ماند، از اين رو پس از بازگشت، . ددست آور
) السالمعليه(امام صادق . خدمت حضرت رسيد و جريان را از ايشان پرسيد

  : لبخندي نموده و فرمودند
چنان خسته بودي كه به ياد داري كه در مسافرتت در فالن منزل آن«

 كرده و نماز صبحت قضا شده و وقتي بيدار شدي كه آفتاب طلوع. خوابت برد
اگر خداوند متعال آنچه را كه در دنياست به تو داده بود، جبران دو ركعت ! بود؟

 284».شد نماز قضاي تو نمي

 مورد اعتماد بودن نماز خوان
يك مهندس روسي تعدادي كارگر ايراني را براي كار استخدام كرده بود،  

شد براي خواندن نماز دست از  كارگران بنا به وظيفه شرعي وقت اذان كه مي
  .كشيدند كار مي

ها اخطار كرد كه اگر هنگام كار نماز بخوانند آخر يك روز مهندس به آن
كساني كه ايمان ضعيف و سست داشتند از ترس . شود ماه از حقوقشان كسر مي

گذاردند اما عده اي بدون ترس از  كم شدن حقوقشان نماز را به آخر وقت مي
  .خواندند ان همچنان در اول وقت، نماز ظهر و عصرشان را ميكم شدن حقوقش

ها كه همچنان نمازشان را اول وقت خوانده بودند، آخر ماه، مهندس به آن
كند كسانيكه نماز خود را به بعد از  پرداخت مي) ماهيانه(بيشتر از حقوق عادي 

ا زياد داده ها ركنند كه چرا حقوق آن كار گذاشته بودند به مهندس اعتراض مي
  :گويد مهندس مي. است

نظر كردن از كسر حقوق، نشانگر آن  ها به نماز و صرفاهميت دادن آن«
ها هرگز در كار خيانت ها بيشتر از شماست و اين قبيل آدماست كه ايمان آن

 ».كنند همچنانكه به نماز خود خيانت نكردندنمي
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 نابينا و نماز جماعت
من « :رسيد و عرض كرد) وآلهعليهاهللاصلي(امبر يك نفر نابينا به حضور پي

شنوم ولي كسي نيست كه  هستم صداي اذان جماعت را مي) يا شب كور(نابينا 
  : فرمود) وآلهعليهاهللاصلي( پيامبر ».دستم را بگيرد و مرا به جماعت برساند

از منزل خود تا مسجد، طنابي ببند، هنگام نماز جماعت، آن طناب را «
 با راهنمايي آن خود را به مسجد برسان و در نماز جماعت شركت بگير و

 285»!كن

  عبادت بدون اخالص نتيجه
توانست اخالص خود را حفظ كند و  كرد نمي مردي بود كه هر كار مي

  : روزي چاره انديشي كرد و با خود گفت رياكاري نكند، 
 در گوشه شهر مسجدي متروك هست كه كسي به آن توجه ندارد و رفت

كند، خوبست شبانه به آن مسجد بروم تا كسي مرا نديده خالصانه  و آمد نمي
هاي شب تاريك، مخفيانه به آن مسجد رفت، آن  خدا را عبادت كنم در نيمه

او در آن مسجد مشغول . آمد و رعد و برق و بارش شدت داشت شب باران مي
  : ي شنيد با خود گفتيناگهان صدا هاي عبادت،  عبادت شد در وسط

 خوشحال گرديد كه آن شخص فردا »!حتما شخصي وارد مسجد شد«
   :گويد رود و به مردم مي مي

هاي شب به مسجد  اي است كه در نيمه اين آدم چقدر خداشناس وارسته«
 او بر كيفيت و كميت عبادتش »!متروك آمده و مشغول نماز و عبادت است

 ادامه داد، وقتي كه هوا افزود و همچنان با كمال خوشحالي تا صبح به عبادت
روشن شد و به آن كسي كه وارد شده بود، زير چشمي نگاه كرد ديد آدم نيست 
بلكه سگ سياهي است كه بر اثر رعد و برق و بارندگي شديد، نتوانسته در 

بسيار ناراحت شد و اظهار پشيماني . بيرون بماند و به مسجد پناه آورده است
كرده است  ها براي سگ عبادت مي كه ساعتكرد و پيش خود شرمنده بود  مي

  : خطاب به خود كرد و گفت
اي نفس، من فرار كردم و به مسجد دور افتاده آمدم تا در عبادت خود، «

بينم سگ سياهي را در عبادتم  احدي را شريك خدا قرار ندهم، اينك مي
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پيدا ام، واي بر من چقدر مايه تأسف است كه اين حالت را  شريك خدا قرار داده
  286»!ام كرده

 چران نماز جماعت چشم
فالن جوان كه در نماز جماعت   «:گفتند) وآلهعليهاهللاصلي(به رسول خدا 

  : حضرت فرمود» .كند چران است و به نامحرم نگاه مي شود چشم شما حاضر مي
او را به حال خود واگذاريد كه اين نماز جماعت سبب ترك اين عادت «

  » .شود زشتش مي
خبر دادند كه آن جوان ) وآلهعليهاهللاصلي(ازمدتي به پيامبر اسالم بعد 

 .موفق به توبه از آن عادت زشت شده است

 ) السالمعليه (نماز حضرت موسي
داني چرا تو را برگزيدم؟ و از  مي« :كرد خدا به حضرت موسي وحي مي 

  :  موسي گفت»ميان خلق تو را كليم خود گردانيدم؟
  : فرمودخداوند » !گار مندانم پرورد نمي«
براي آنكه بر احوال بندگان خود نظر كردم و در ميان ايشان كسي نديدم «

شوي دو طرف  تر باشد به درستي كه تو چون از نماز فارغ مي نزد من از تو ذليل
 287».گذاري روي خود را بر خاك مي

 نماز در وسط مناظره
عروف ِعمران صابئي  با دانشمند م)السالمعليه(هنگامي كه حضرت رضا 

نمودند و بحث به جاي حساس خود رسيده بود، يكباره حضرت از  مناظره مي
عمران » .موقع نماز است«: جاي خود برخاستند و رو به مأمون كرده و فرمودند

  : عرض كرد
 امام »! پاسخ سؤاالت مرا قطع نكن كه قلبم نرم و آماده شده!آقاي من«
  : فرمود

 288».گرديم ز ميخوانيم و با نماز مي«
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 نماز رياكار
چادرنشيني مسلمان، به شهر آمد، داخل مسجد شد، ديد مردي با خشوع  

چه «: پس از نماز به او گفت. توجهش به وي معطوف گرديد. گذاردنماز مي
   : جواب داد»!خوانيخوب نماز مي

عالوه بر نماز، روزه هم دارم و اجر نمازگزار صائم دو برابر نمازگزار غير «
  :  مرد اعرابي كه مجذوب او شده بود گفت»!صائم است

در شهر كاري دارم كه بايد آن را انجام دهم، بر من منت بگذار و قبول «
 او پذيرفت و چادر نشين با ».كن كه شترم را نزد شما بگذارم تا بروم و برگردم

ور نمازگزار رياكار با د. اطمينان خاطر شتر به وي سپرد و از پي كار خود رفت
پس از ساعتي . شدن اعرابي بر شتر نشست و با سرعت آن محل را ترك گفت

در اطراف و . مرد چادرنشين برگشت ولي نه از نمازگزار اثري ديد و نه از شتر
بيچاره سخت ناراحت و متأثر . نواحي مسجد جستجو كرد، نتيجه اي نگرفت

  : گرديد و يك شعر گفت كه مفادش اين بود
دار اش مجذوبم ساخت، اما نمازگزار روزهآورد و روزهنمازش به شگفتم «

 289».ي جوانم را با سرعت راند و برد ناقه

 نماز غالم پرهيزگار
سالي در مدينه قحطي و خشكسالي بود و مردم در صحرا و بيابان 

   :گويد خواندند، شخصي مي كردند، نماز مي رفتند و دعا مي مي
كرد،  خواند و عبادت مي ه نماز ميمن غالمي را در خلوت و تنهايي ديدم ك

ي كه كرد يكرد و مناجاتي كه با حق كرد و از دعا اي كه مي از خشوع و گريه
باراني آمد كه مجذوب او شدم و شك نكردم كه آمدن باران از دعا و نماز او 
بوده است، لذا دنبالش را گرفتم هر جور هست من بايد اين غالم را در اختيار 

رفت و رفت دنبال او را گرفتم، .  شوم براي اينكه غالم او بشومبگيرم و صاحب او
 .  شد) السالمعليه( خانه امام زين العابدين و داخل

  :  و گفت)السالمعليه(اين شخص رفت خدمت حضرت سجاد 
خواهم از شما بخرم، نه  آقا شما يك غالمي داريد من اين غالم را مي«

خواهم  او مخدوم من باشد و من ميخواهم  براي اينكه غالم من باشد، مي
  :  حضرت فرمود»!گذار و آن را به من بفروش خدمتگزار او باشم، منت
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كنند حضرت   تا باالخره آن غالم را حاضر مي»!بخشم آن را به تو مي«
   :گويد مي

  : گويد  شخص مي»گويي؟ همين را مي«
  : فرمايد  حضرت مي»!بله«
الم يك نگاه حسرت باري به من  غ»!اي غالم، اين شخص مالك تو است«

  : كرد و گفت
من : گويد شخص مي» !تو كه بودي كه آمدي و مرا از مواليم جدا كردي؟«

   :به او گفتم
قربان تو؛ من تو را نگرفتم براي اينكه خدمتگزار خودم قرار بدهم من تو «

ر را گرفتم براي اينكه خدمتگزار تو باشم براي اينكه من در تو چيزي ديدم كه د
ام، من جز براي اينكه خدمتگزار باشم هيچ قصد و غرضي  كسي ديگر نديده

 بعد جريان را به ».خواهم از محضر تو استفاده بكنم و بهره ببرم نداشتم من مي
  : او گفتم، تا سخن من تمام شد رو كرد به آسمان و گفت

دا خواستم بندگان تو اطالع پي خدايا اين رازي بود بين من و تو، من نمي«
 همين را گفت و »!اي خدايا من را ببر كنند حاال كه بندگانت را مطلع كرده

  290.جان به جان آفرين تسليم كرد

 نماز مادر براي صبر
 زني رسيدند، خواستند استراحت  اي از حاجيان در صحرا به خيمه قافله 
خدا   اي زائران خانه« :زن گفت. اش وارد شدند اجازه گرفتند و در خيمه. نمايند

اند وقتي برگشتند از شما پذيرايي  خوش آمديد؛ شتران من به چرا رفته
  : آمد به زن گفت  از دور چوپان مويه كنان مي، زن بيرون شد».كنم مي

شترها نزديك چاه آب كه رسيدند هجوم آوردند و پسرت را به چاه «
افتادن هايي كذايي كه عمق زياد و آب فراوان دارد   بديهي است چاه».افكندند
زن جلو رفت تا چوپان را آرام كند  .ها مردن است و اميد نجاتي نيستدر آن
   :گفت

ها ناراحت شوند، ميهمان نوازي،  ما ميهمان داريم صدا نكن مبادا ميهمان«
 فورا دستور داد گوسفندي ُكشتند و آماده براي پذيرايي ». مسلماني است الزمه
   :به او گفتندها  وقتي زن وارد خيمه شد حاجي .شد
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ما خيلي متأسفيم كه چنين جرياني رخ داده و در چنين موقعي مزاحم «
   :زن گفت» !شديم

خواستم شما بفهميد و متأثر شويد ولي حاال كه  آقايان حجاج من نمي«
: دانستيد پس اذن بدهيد من دو ركعت نماز بخوانم، چراكه خدا در قرآن فرموده

 برِ واسَتعيُنوا بِالصلوه به نماز طلب ياري كنيدومن هم براي بردباري در . الص
   :ادامه دادبعد  ».اين مصيبت نماز بخوانم

ها شروع به خواندن   يكي از حاجي»توانيد قرآن بخوانيد؟ كدامتان مي«
   :زن گفت  أآيات اِسترجاع كرد

  خدايا اگر بنا بود كسي در اين دنيا بماند بايد حبيبت محمد «
ماند پروردگارا در قرآن مجيدت امر به صبر فرمودي و  مي )وآلهيهعلاهللاصلي(

كنم تو هم در عوض پاداشت را   اجر دادي، من در مصيبت جوانم صبر مي وعده
  ».شامل حال من گردان و اين جوانم را بيامرز

 نماز همه چيز ماست
: سرا نمازش كه تمام شد، سرباز عراقى صدايش كرد و گفتيكى از اُ

بينم چند نفر در حال شويد؟ هميشه مىاز نماز خواندن خسته نمىشماها «
 آن برادر با »ها، شما خواب نداريد؟ها و نيمه شبنماز هستيد، حتى شب

  : آرامش رو به سرباز عراقى كرد و جواب داد
نماز . نماز همه چيز ماست. ايمما به خاطر همين نماز اينجا اسير شده«

 291».نور چشم ماست
  

                                                 
نَ الْأَموالِ و الْأَنُفسِ و الثَّمرَاتِ  و بشِّرِ ءٍ منَ الْخَوفِ و الْجوعِ و نَقْصٍ م  و لَنَبُلونَّكُم ِبشى   أ

أُولَئك علَيهِم صَلوات من  * الَّذِينَ إِذَا أَصابْتهم مصِيبةٌ َقاُلواْ إِنَّا لِلَّهِ و إِنَّا إِلَيهِ راجِعونَ * الصابرِِينَ
هالْم مه لَئكأُو ةٌ  ومحر و هِمبونَرقطعاً همه شما را با چيزى از ) 157 – 155: بقره. (َتد
منظور مرگ فرزندان است كه ميوه  (ها ها و ميوهها و جانترس، گرسنگى، و كاهش در مال

آنها كه هر گاه * ! كنندگان كنيم و بشارت ده به استقامت ، آزمايش مى)هاي زندگي هستند
اينها، * » !گرديم يم و به سوى او بازمىي آنِ خداما از«: گويند رسد، مى مصيبتى به ايشان مى

  !يافتگان همانها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدايت
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  سرار نمازا

  قبله
همه رو به يك نقطه بايستند، با اينكه خود  گويد هنگام نماز اسالم مى

كند كه از نظر واقعيت عبادت رو به هر طرف بايستيد فرق  اسالم تصريح مى
و مشرق و  292».و ِللَّهِ اْلمْشرِقُ والْمْغرِب فَاينَما ُتوّلوا َفَثم وجه اللَّهِ«: كند نمى

 .خداست]  به[آنِ خداست پس به هر سو رو كنيد، آنجا روى مغرب از 
از نظر واقعيت عبادت، ما رو به مشرق يا مغرب، شمال يا جنوب، رو به هر 

طور نيست كه اگر رو به كعبه  كند، يعنى اين طرف كه بايستيم فرق نمى
بايستيم با خدا مواجه هستيم ولى اگر رو به كعبه نايستيم و به طرف ديگر 

ولى در عين حال اسالم به . تيم با خدا مواجه نيستيم؛ نص قرآن استبايس
خاطر يك مصلحت تربيتى اجتماعى كه با روح عبادت ارتباط ندارد يعنى روح 

كند،  اى در اينجا مى عبادت متوقف به آن نيست، چنين استفاده تربيتى
د، همه خواهى باش خوانى به هر طرف كه مى گويد بجاى اينكه نمازى كه مى مى

جهت باشند؛  مردم رو به يك نقطه معين بايستند تا افراد بفهمند كه بايد يك
يعنى اين درسى است براى وحدت و اتحاد و يك جهت داشتن و رو به يك سو 

اى را انتخاب  اى را انتخاب كند، چه نقطه خواهد نقطه ولى وقتى كه مى. بودن
   :)ا متساوى استگويد نسبت همه جا با خد با اينكه مى(كند؟  مى
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اولين معبد و اولين  293»انَّ اولَ بيتٍ وِضع ِللنّاسِ َللَّذى ِببكَّةَ مباركاً«
  . مسجدى كه براى عبادت خداى يگانه ساخته شد

سنت ابراهيم و قبل از ابراهيم،  :كند ضمنا ما را با تاريخ گذشته مربوط مى
ه دست ابراهيم بنا شد ولى چون درست است كه كعبه ب. همه را به ياد آوريد

قبل از او هم بوده، و برحسب روايات، ابراهيم آنچه را كه در زمان نوح و يا قبل 
ديگر باقى ماند؛  از نوح بنا شده بود تجديد بنا كرد و بعد از تجديد بناى ابراهيم،

هرگاه خراب شده . يعنى هيچ وقت مدتى نگذشته است كه كعبه خراب باشد
 .اند، نه اينكه مدت زمانى باشد كه مخروب مانده باشد تجديد بنا كرده

چنان مهم خود اين انتخاب، احترامى است به عبادت؛ يعنى عبادت آن
اى كه در جهان براى عبادت وضع شده، اولين مسجد،  است كه اولين نقطه

 294.اولين معبد، امروز هم بايد رو به آن نقطه بايستيد

 در حال نماز) السالمعليه(حضور قلب امام سجاد 
هاى امام از پشت بام افتاد  يكى از بچه. امام سجاد مشغول عبادت بود

ها ريختند داد و فرياد كردند كه دست بچه شكست، برويم زن. دستش شكست
بچه گريه . رفتند شكسته بند آوردند، دست بچه را بستند. شكسته بند بياوريم

  كرد، 
امام بعد . قضيه گذشت. ل كردند، تمام شدها ناله كردند، افراد ديگر داد و قازن

اش، ديد دست  از آنكه از عبادت فارغ شد آمد در حياط، چشمش افتاد به بچه
  :  گفتند»چطور شده است؟«: فرمود .اند او را بسته

بچه از بام افتاد، دستش شكست، شكسته بند آورديم، دست او را بستيم «
خورد كه اصال من    امام قسم».در وقتى كه شما مشغول نماز و عبادت بوديد

 .متوجه نشدم
  العابدين است، همه مردم كه امام ممكن است شما بگوييد او امام زين

در عمر خودم افرادى را ) مرتضي مطهري(بنده خودم . شوند العابدين نمىزين
 كه براى من محسوس بود كه از - گويم در اين حد و درجه  البته نمى- ام ديده

كنند تا آخر نماز چنان غرق در ذكر خدا و ياد خدا  به نماز مىاولى كه شروع 
شوند كه واقعا متوجه اطراف خودشان  شوند و چنان غرق در نماز مى مى

  295.ام چنين كسانى را نيستند؛ و من ديده
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 سبك شمردن نماز
نماز . يكى از گناهان، استخفاف نماز يعنى سبك شمردن نماز است

 و نماز خواندن اما نماز را خفيف شمردن، نخواندن يك گناه بزرگ است،
پس از وفات امام . استخفاف كردن، بى اهميت تلقى كردن گناه ديگرى است

ام حميده . ام حميده تسليتى عرض كند  ابوبصير آمد به) السالمعليه(صادق 
  : ام حميده به ابوبصير گفت بعد .ابوبصير هم كه كور بود گريست. گريست

امام .  و لحظه آخر امام را نديدى؛ جريان عجيبى رخ دادنبودى! ابوبصير
هايش را باز كرد و چشم بعد. اى بود در يك حالى فرو رفت كه تقريبا حال غشوه

ما امر . تمام خويشان نزديك مرا بگوييد بيايند باالى سر من حاضر شوند: فرمود
در همان وقتى همه جمع شدند، امام . امام را اطاعت و همه را دعوت كرديم

مرتبه چشمش را باز كرد، رو  كرد يك حاالت كه لحظات آخر عمرش را طى مى
  : كرد به جمعيت و همين يك جمله را گفت

هرگز شفاعت ما به مردمى كه  296.انَّ شَفاعَتنا ال تَنالُ مسَتخِّفاً بِالصلوةِ«
سليم  اين را گفت و جان به جان آفرين ت».نماز را سبك بشمارند نخواهد رسيد

 .كرد
رسد؛ آن كه  خوانند نمى امام نفرمود كه شفاعت ما به مردمى كه نماز نمى

. شمارند تكليفش خيلى روشن است، بلكه فرمود به كسانى كه نماز را سبك مى
تواند نماز  شمارند؟ يعنى وقت و فرصت دارد، مى يعنى چه نماز را سبك مى

 و عصر را تا نزديك غروب نماز ظهر. خواند خوبى با آرامش بخواند ولى نمى
گيرد و بعد با عجله يك  خواند، نزديك غروب كه شد يك وضوى سريعى مى نمى

گذارد آن طرف؛ نمازى كه نه مقدمه دارد  خواند و فورا مهرش را مى نمازى مى
كند كه خوب ديگر  طورى عمل مى. نه مؤخره، نه آرامش دارد و نه حضور قلب

اين، خفيف شمردن نماز . ازمان را هم بخوانيماين هم يك كارى است و بايد نم
جور نماز خواندن خيلى فرق دارد با آن نمازى كه انسان به استقبالش  اين. است
گيرد، وضوى با  رود وضو مى شود با آرامش كامل مى رود؛ اول ظهر كه مى مى

گويد و با خيال راحت و فراغ  آيد در مصالى خود اذان و اقامه مى آدابى، بعد مى
رود، مدتى بعد از  را كه گفت فورا در نمى» السالم عليكم«. خواند خاطر نماز مى

اين عالمت اين است . گويد خواند و ذكر خدا مى نماز با آرامش قلب تعقيب مى
 .كه نماز در اين خانه احترام دارد
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كنند يعنى كوچك  هايى كه خودشان نماز را استخفاف مى نمازخوان
ان دم آفتاب است، نماز ظهر و عصرشان دم غروب نماز صبحش(شمارند  مى

است، نماز مغرب و عشاشان چهار ساعت از شب گذشته است و نماز را با عجله 
. خوانند ها اصال نماز نمىهاى اين تجربه نشان داده كه بچه) خوانند و شتاب مى

را هايتان نمازخوان باشند، نماز شما اگر بخواهيد واقعا نمازخوان باشيد و بچه
. گويم نماز بخوانيد؛ باالتر از نماز خواندن، محترم بشماريد نمى. محترم بشماريد

) مستحب هم هست(خودتان در خانه يك مصاليى انتخاب كنيد   اوال براى
اى را انتخاب كنيد كه جاى نمازتان باشد، مثل يك محراب  يعنى در خانه نقطه

ورى كه پيغمبر اكرم يك همان ط(توانيد  اگر مى. براى خودتان درست كنيد
اگر اتاق .  انتخاب كنيد يك اتاق را به عنوان مصلّى)  و جاى نماز داشت مصلى

. زيادى نداريد، در اتاق خودتان يك نقطه را براى نماز خواندن مشخص كنيد
اى  ايستيد، جانماز پاكيزه در محل نماز كه مى. يك جانماز پاك هم داشته باشيد

وقتى كه . باشيد، تسبيحى براى ذكر گفتن داشته باشيدبگذاريد، مسواك داشته 
 297.گيريد، اينقدر با عجله و شتاب نباشد وضو مى

  ) السالمعليه(وضوى على 
شود  شيعه على كه با اسم نمى. كنيم كه شيعه على هستيم ما ادعا مى

على بن ابى طالب : گويد آن كسى كه وضوى على را شرح داده است مى! برادر
آن استحباب اولى كه انسان دستش را (تا دست به آب برد . گيردآمد وضو ب

  : گفت) شويد مى
 به /بِسمِ اللَّهِ و بِاللَّهِ، اللَّهم اجعْلنى ِمنَ التَّوابينَ واجعلْنى ِمنَ الْمتََطهرينَ«

   »!نام تو و به تو، خدايا مرا از توبه كاران قرار بده، مرا از پاكيزگان قرار بده
رود،  وقتى سراغ آب مى) السالمعليه(على . توبه يعنى پاكيزه كردن خود

كند، به  دستش را كه تميز مى. افتد چون آب رمز طهارت است به ياد توبه مى
گويد وقتى با اين آب، با اين  به ما مى. افتد ياد پاكيزه كردن روح خودش مى

قرار داده است مواجه اى كه خدا آن را وسيله پاكيزگى  َطهور، با اين ماده
افتد و دستت را با آن  روى، چشمت به آن مى شوى، وقتى سراغ اين ماده مى مى
كنى، بفهم كه يك پاكيزگى ديگرى هم هست و يك آب  شويى و پاكيزه مى مى

. ديگرى هم هست كه آن پاكيزگى، پاكيزگى روح است و آن آب، آب توبه است
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هايش را كه شست، روى صورتش تدس) السالمعليه(گويد على  آن شخص مى
  : آب ريخت و گفت

اللَّهم بيض وجهى يوم تَسود فيهِ اْلوجوه و التُسود وجهى يوم تَبيض فيهِ «
جوهاْلو. « 

وقتى كه صورتش . كند شويد و برحسب ظاهر نورانى مى صورت را دارد مى
كند، اسالم هم   على كه به اين قناعت نمىشود ولى شويد برّاق مى را با آب مى

اين خوب است و بايد هم باشد اما بايد توأم با يك . كند به اين قناعت نمى
: فرمود. پاكيزگى ديگر، با يك نورانيت ديگر، با يك سفيدى چهره ديگر باشد

). قيامت(شود  ها تيره و سياه مى چهره مرا سفيد گردان آنجا كه چهره! خدايا
شود چهره مرا سياه مكن، مرا روسفيد  سفيد مى  هايى نجا كه چهرهآ! خدايا
بعد روى . شوند، مرا روسياه مكن آنجا كه افراد، روسياه و يا روسفيد مى. گردان

 :دست راستش آب ريخت و گفت
اللَّهم اعِطنى كِتابى بِيمينى و اْلُخلْد ِفى اْلجنانِ ِبيسارى و حاسِبنى حِساباً «

چون نامه عمل (در قيامت نامه عمل مرا به دست راستم بده !  پروردگارا/اًيسر
در آنجا از من آسان ! خدايا). شود سعادتمندها به دست راستشان داده مى

 بعد روى دست چپش آب ريخت »).افتد به ياد حساب آخرت مى(حساب بكش 
  : و گفت
»ال ِمنْ و ِطنى كِتابى ِبشِمالى وال ُتع مْغلوَلةً اللَّهْلها معال َتج رى وراءِ َظه

نامه عمل مرا به دست !  پروردگارا/ عنُقى و اعوذُ ِبك ِمنْ مَقطَّعاتِ النّيرانِ الى
اى را از پشت سر  نامه عمل عده(چپم مده و نيز آن را از پشت سر به من مده 

  به 
ين دست مرا مغلول ا! خدايا ).زى داردادهند نه از پيش رو كه آن هم ر ها مىآن

 »!برم از قطعات آتش جهنم به تو پناه مى! خدايا. و ُغل شده در گردنم قرار مده
  :  بعد ديدم مسح سر كشيد و گفت:گويد مى) راوي(

»رَكاتِكب و ِتكمغَشِّنى ِبرَح ممرا به رحمت و بركات خودت !  خدايا/اللَّه
 : مسح پا را كشيد و گفت»!غرق كن
»ماللَّهَتزِلُّ فيهِ الْاقْدام موراطِ يلَى الصع ىمقَد تاين دو پاى مرا !  خدايا/ ثَب

 واجعلْ سعيى فيما .لغزند ها مىبر صراط ثابت بدار و ملغزان، آن روزى كه قدم
عمل و سعى مرا، روش و حركت مرا در راهى قرار بده !  خدايا/298يرْضيك عّنى

 ». استكه رضاى تو در آن



 143 �ستايش معبود 

 

وضويى كه اينقدر با خواست و خواهش و توجه توأم باشد، يك جور قبول 
 .گيريم جور ديگر شود و وضويى كه ما مى مى

نبايد انسان كوشش كند . پس نماز را نبايد استخفاف كرد و سبك شمرد
كه در نماز فقط به واجباتش قناعت كند و بگويد برويم ببينيم فتواى مرجع 

گويد سه تا سبحانَ اللَّهِ واْلحمد للَّهِ و ال اله الَّا اللَّه و اللَّه  مىتقليد چيست؛ آيا 
مجتهد . اكْبر بايد گفت يا يكى هم كافى است؟ مجتهد بايد فتوايش را بگويد

يكى هم كافى است، احتياط مستحبى اين است كه سه تا گفته « :گويد مى
اند يكى كافى است، ما هم يكى  ته ديگر ما نبايد بگوييم حاال كه گف».شود

ما بايد طورى باشيم كه وقتى هم . اين، فرار از نماز است. خوانيم بيشتر نمى
ما « : بگوييم»!يكى واجب است و دو تاى ديگر مستحب« :گويد مجتهد به ما مى

  299».گوييم شماريم و آن دو تاى ديگر را هم مى مغتنم مى

 توأم بودن نماز با امور ديگر

   حقوق اجتماعى، نظافت.2 و 1
مثال نماز، جنبه اخروى خالصش همين است كه انسان به ياد خدا باشد، 

همه آداب  براى حضور قلب و توجه به خدا كه اين. خوف خدا داشته باشد
مگر براى نزد . ضرورت ندارد؛ برو وضو بگير، شستشو كن، خودت را پاكيزه كن

 نظر پيش خدا رفتن تأثير ندارد كه كردن هم تأثير دارد؟ از خدا رفتن، شستشو
  : فرمايد صورت انسان شسته باشد يا نه، ولى خداوند مى

 وقتى كه 300»اذا قُمُتم الَى الصلوةِ فَاغِْسلوا وجوهكُم و ايدِيُكم الَى الْمراِفقِ«
هايت را خواهى به نماز بايستى اول وضو بگير، صورتت را بشوى، دست مى

  . بينيم نظافت را با عبادت توأم كرده است مى. ل نماز شوبشوى، بعد مشغو
 اگر جُنب هستى بايد تمام بدنت را شستشو 301»و انْ كُْنتُم جُنباً فَاطَّهروا«

 .دهى
خواهى نماز بخوانى، محل عبادتت  مى. اينجا نظافت مقرون به عبادت است

خوانى، آن   مىاى كه رويش نماز بايد مباح باشد، غصبى نباشد؛ آن قاليچه
اگر يك نخ غصبى در . خوانى بايد حالل و مباح باشد لباسى كه با آن نماز مى

در . شود باز اينجا عبادت با حقوق توأم مى. لباس تو باشد نمازت باطل است
گويد حقوق را بايد محترم  گويد بايد خدا را پرستش كنى، مى ضمن اينكه مى
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ى را كه در آن حقوق اجتماعى گويد من پرستش يعنى اسالم مى. بشمارى
خواهد نماز  آن وقت يك نمازگزار وقتى مى. محترم نباشد اساسا قبول ندارم

اى كه من در آن هستم آيا به زور از مردم  كند اين خانه بخواند، اول فكر مى
 .ام، نمازم باطل است ام يا نه؟ اگر به زور گرفته گرفته

اش را طورى ترتيب   كه خانهخواهد نماز بخواند مجبور است پس اگر مى
اش خريده باشد و يا او را  بدهد كه برايش حالل باشد، يعنى از صاحب اصلى

طور، و  طور، لباسى كه به تن دارد همين راضى نگه دارد؛ فرش زير پايش همين
حتى اگر حقوقى از فقرا به او تعلق گرفته است، خمس يا زكات آن را بايد بدهد 

 . باطل استو اگر ندهد باز نمازش

  جهت شناسى. 3
تان رو به  خواهيد نماز بخوانيد بايد همه اگر مى« :گويند همچنين به ما مى

 » .كعبه بايستيد
كعبه كجاست؟ اولين معبدى كه براى پرستش خدا در دنيا ساخته شده 

 به اولين تان بايد رو  همه302)انَّ اولَ بيتٍ وِضع ِللنّاسِ َللَّذى ِببكَّةَ مباركاً(است 
معبد و مسجدى كه به دست پيغمبر بزرگ خدا ابراهيم و فرزندش اسماعيل 

حاال چرا ما رو به آنجا بايستيم؟ مگر خدا آنجاست؟ مگر . ساخته شده بايستيد
  : گويد قرآن كه مى) باللَّه العياذ (؟خدا در خانه كعبه است

 طرف بايستيد، چهره خدا  رو به هر/303َفأَيَنما ُتوّلوا فََثم وجه اللَّهِ«
رو . اى  رو به اين طرف بايستى يا رو به آن طرف، رو به خدا ايستاده».آنجاست

  : و پيغمبر فرمود. اى به باال نگاه كنى يا رو به پايين، به طرف خدا نگاه كرده
اگر شما را با ريسمانى تا هفتمين طبقه زمين هم فرو ببرند باز هم به «

ايد، به مغرب برويد به  ه مشرق برويد به سوى خدا رفته ب»!ايد سوى خدا رفته
خدا كه جهت ندارد، . ايد با خدا هستيد ايد، اينجا هم كه نشسته سوى خدا رفته

گويد شما كه داريد عبادت انجام  پس چرا ما بايد رو به كعبه بايستيم؟ مى
تان رو  همه. دهيد، در عين حال بايد يك تعليم و تربيت اجتماعى هم بگيريد مى

جور نباشد، يكى از اين طرف بايستد يكى از آن  اگر اين. به يك نقطه بايستيد
اما اگر رو به يك نقطه ايستاديد، جهت . طرف، اين مظهر تفرّق و تشّتت است

حاال كدام نقطه را . كنند شناس هستيد؛ همه مسلمين يك جهت را تعقيب مى
اى را انتخاب  گويد آن نقطه ىانتخاب كنيم كه اساسا بوى شرك نداشته باشد؟ م
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اى، رو به جايى  كن كه اگر رو به آنجا بايستى باز عبادت را احترام كرده
 .احترام معبد، احترام عبادت است. ايستى كه اولين معبد است مى

  انضباط وقت. 4
خواهى بكنى، يك وقتِ مشخص و معينى  عبادت كه مى« :گويد باز مى
 وقت نماز صبح از اول طلوع صبح تا اول ».شود اش هم حساب مى دارد و دقيقه

طلوع آفتاب است و اگر عمدا يك دقيقه قبل از طلوع صبح يا بعد از طلوع 
. دو باشد بايد بين اين. آفتاب شروع كنى، نمازت باطل است، درست نيست

آيد، اآلن يك ساعت به طلوع صبح مانده،  شود بگويى من فعال خوابم مى نمى
 لباس -  العياذباللَّه- يدارى ندارد، مگر خدا در بين الطلوعينخدا كه خواب و ب

براى خدا كه تمام ! شود؟ پوشد و آماده قبول كردن نمازها مى اش را مى رسمى
او را چرت / 304ال َتأْخُذُه سَِنةٌ وال َنوم«ساعات و همه لحظات على السويه است، 

  ».گيردو خواب نمي
خواهم نيم  آيد، مى خيلى خوابم مىام،  من ديشب بيدارخوابى كشيده

 .انضباط وقت را بايد بشناسى! ساعت زودتر نمازم را بخوانم
آيا از نظر خدا فرق . جز در وقت خودش در وقت ديگر نبايد نماز بخوانى

كند؛ تو بايد با اين  وقت يا آن وقت باشد؟ نه، از نظر تو فرق مى  كند كه اين مى
 نيمه شب هم بيدار بودى، بايد بين 2عت اگر شب تا سا. نماز تربيت شوى

نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا . الطلوعين بيدار شوى و نمازت را بخوانى
 .طور است؛ قبل از وقت قبول نيست، بعد از وقت هم قبول نيست هم همين
گوييد نماز عبادت است، خداپرستى است؛ خداپرستى را به اين مسائل  مى

اسالم بين عبادت .  خداپرستى به اين مسائل مربوط استچه كار؟ نه، در اسالم
 .و پرستش و مسائل ديگر جدايى قائل نيست

  احساساتكنترل . 5
خواهم  خوانم ولى در حال نماز مى من نماز مى« :ممكن است كسى بگويد

اى هم وسط نماز  خواهم يك گريه اى دارم، مى مصيبتى دارم، ناراحتى .بگريم
 »!خندم، چيزى نيست بينم مى افتم، يك چيزى مى اى مى هبكنم يا به ياد قضي

در حال نماز كه رو به يك نقطه . خير، نماز مظهر ضبط احساسات است
ايستى بايد رو به همان نقطه باشى، نه به اين طرف برگردى نه به آن طرف  مى
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و نه به پشت سر؛ حتى حق ندارى سرت را به اين طرف يا آن طرف كج و 
. خنده و گريه چطور؟ ابدا.  يك حالت خبردار بايد بايستىراست كنى، در

ها با روح عبادت گويد هيچ يك از اين مى. خوردن و آشاميدن چطور؟ ابدا
خواهم بخندم،  گيرد مى ام مى منافات ندارد؛ به ياد خدا هستم، در ضمن خنده

ر خير، تو د. خواهم بگريم يا در بين نماز چيزى بخورم گيرد مى ام مى گريه
ات مسلط  همين مدت كم بايد تمرين كنى تا بر شكمت مسلط بشوى، بر خنده

ها يك اين. انضباطى خودت مسلط بشوى ات مسلط بشوى، بر بى بشوى، بر گريه
 وسلسله مسائل اجتماعى است ولى عبادت است، چون عبادت در اسالم جز

 .عبادت بدون رعايت اين اصول، پذيرفته نيست. برنامه تربيتى است

  طمأنينه. 6
بنده در حال نماز وقتى حمد ! طمأنينه چطور؟ اين هم واقعا عجيب است

كنم اما خودم را تكان  خوانم، همه آن شرايط را رعايت مى و سوره را مى
گذارم، خودم را به طرف  دارم، يك پاى ديگر را مى دهم؛ يك پايم را برمى مى

در ركوع يا . اطل استگويد اين نماز تو ب مى. دهم راست و چپ حركت مى
اين . دهم دهم، پاهايم يا دستم را حركت مى مى  سجود مرتب خودم را حركت

ايستى  بايد با آرامش و طمأنينه نماز بخوانى يعنى وقتى مى. نماز تو باطل است
. خواهى بگويى اللَّه اكبر، تا بدنت قرار نگرفته است نبايد بگويى اللَّه اكبر و مى

 .بگويى اللَّه اكبر باطل استاگر در حال حركت 
آنگاه اگر خواستى خودت را تكان . بايد آرام بگيرى، بعد بگويى اللَّه اكبر
كند يا عضو  اگر فرضا پايت درد مى. بدهى تكان بده اما حرفى نزن، ذكرى نگو

ديگرى از تو ناراحت است، سكوت كن، راحت بگير؛ استقرار كه پيدا كردى بگو 
باز اگر وسط نماز پايت درد .... حمنِ الرَّحيم، اْلحمد للَّهِ رب اْلعاَلمينَبِسمِ اللَّهِ الرَّ

با . آمد، آرام بگير، سكوت كن، خودت را راحت كن، بعد دومرتبه ادامه بده
هم روحت بايد طمأنينه داشته باشد و هم . آرامش و طمأنينه بايد باشد

 .جسمت

 ح خدااعالم صلح و صفا با همه بندگان صال. 7
توجه به غير . نماز توجه به خداست. هاى نمازآييم سراغ ساير قسمت مى

گويند در نماز بگو السالم علَينا و  خدا شرك است ولى در عين حال به ما مى
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 عِبادِاللَّهِ الصالِحينَ سالم بر ما، سالمت بر ما و بر جميع بندگان شايسته  على
ها به قول امروزي. كنى ندگان صالح خدا مىاعالم صلح و صفا با همه ب. خدا

در حال نماز . كنى اعالم همزيستى مسالمت آميز با همه افراد شايسته مى
اى سر جنگ ندارم چون اگر با بنده  گويى من با هيچ بنده شايسته مى

 .ام اى سر جنگ داشته باشم، خود ناشايسته شايسته
 با روح ، ِعبادِاللَّهِ الصاِلحينَ ىالسالم علَينا و عل: ممكن است بگوييد

 ولى در اسالم روح و پيكر ! ارتباطى ندارد-  كه حضور قلب به خداست-عبادت
نماز ضمن اينكه مركب تقرّب پروردگار . عبادت با مسائل تربيتى آميخته است

با اينكه از نظر مسائل معنوى هرچه انسان . است، مكتب تربيت هم هست
اموش كند بهتر است، اما از نظر اجتماعى فراموش خودش و ديگران را فر

 .نكردن ديگران الزم و ضرورى است
اياك َنعبد و اياك : گوييم در سوره حمد كه جزء قطعى نماز است مى

به اصطالح » اياك اعبد«. »اياك اعبد و اياك اسَتعينُ«گوييم  نَسَتعينُ، نمى
پرستم، تنها از تو كمك  يا من تنها تو را مىمتكلّم وحده است، يعنى خدا

ما !  خدايا/اياك َنعبد و اياك نَسَتعينُ: گوييم گوييم، مى جورنمى اما اين. گيرم مى
يعنى . جوييم ما تنها از تو كمك و استعانت مى! پرستيم، خدايا تنها تو را مى

ضمنا . يگر هستمهاى دمن تنها نيستم، من با همه مسلمان! گوييم خدايا مى
انسان وابستگى و پيوستگى خودش به جامعه اسالمى را در حال عبادت و 

ى از يمن فرد نيستم، تك نيستم، من عضوم، جز! خدايا: كند بندگى اعالم مى
» من«در دنياى اسالم (» من«هستيم نه » ما«كل و عضوى از پيكر هستم؛ 

پرستيم، تنها از تو كمك  ؛ ما تنها تو را مى)وجود دارد» ما«وجود ندارد، 
هاى نماز كه هر كدام خودش درس است، طور ساير قسمت و همين. جوييم مى

 .و يادآورى است تذكر

 »اللَّه اكبر«تأثير كلمه 
رود و  گيرد يا باالى آن مى انسان در مقابل يك كوه عظيم كه قرار مى

بيند،  ودش را مىدر مقابل دريا كه خ. گيرد كند، ترس او را مى پايين را نگاه مى
بيند، صاحب دبدبه و  وقتى يك صاحب قدرت و هيبتى را مى. ترسد مى

رود ممكن است خودش را ببازد، زبانش  بيند يا به حضور او مى اى را مى كبكبه
 .شود به لكنت بيفتد، چرا؟ چون مرعوب عظمت او مى
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ه اكبر را اما گوينده اللَّه اكبر، آن كسى كه اللَّ. اين براى بشر، طبيعى است
به خودش تلقين كرده است، هرگز عظمت هيچ كس و هيچ چيز او را مرعوب 

بزرگتر از هر چيز و بلكه بزرگتر از هر ]  يعنى[اللَّه اكبر ]  چون[كند، چرا؟  نمى
ديگر . شناسم توصيف، ذات اقدس الهى است؛ يعنى من خدا را به عظمت مى

اين .  در مقابل من حقير استشناسم، همه چيز وقتى من خدا را به عظمت مى
على  .كند دهد، روح انسان را بزرگ مى كلمه اللَّه اكبر به انسان شخصيت مى

  : فرمايد مى) السالمعليه(
»ِنِهميفى اع ُغرَ ما دوَنهَفص الْخاِلقُ فى انْفُِسهِم ُظمخدا به عظمت در / 305ع

 در نظرشان كوچك روح اهل حق جلوه كرده است و لهذا غير خدا هرچه هست،
 ».است

  كوچكى و بزرگى يك امر نسبى: اينجا يك توضيحى برايتان عرض بكنم
 .است

ايد، اگر قبل از  قرار گرفته) ارشاد(مثال شما كه در فضاى اين حسينيه 
بوديد، اين  آنكه به اينجا بياييد در يك تاالر كوچكتر از اينجا مثال ثلث اينجا مى

ولى اگر برعكس، اول شما در تاالرى باشيد . آمد گ مىتاالر به نظرتان خيلى بزر
آييد، اين تاالر به نظرتان خيلى  كه سه برابر اينجا باشد، از آنجا كه به اينجا مى

بيند،  هميشه انسان وقتى موجودى را در كنار موجود ديگر مى. آيد كوچك مى
 كوچكتر از بيند و اگر اگر آن موجود ديگر بزرگتر از آن باشد، آن را كوچك مى

لهذا افرادى كه با عظمت پروردگارشان آشنا . بيند آن باشد، آن را بزرگ مى
كنند، اصال هر چيز ديگرى در نظرشان  هستند و عظمت پروردگار را حس مى

سعدى در بوستان خيلى عالى . تواند بزرگ باشد حقير و كوچك است، نمى
 :گويد مى

  يچ در پيچ نيستره عقل جز پ  برِ عارفان جز خدا هيچ نيست 
گويد عارفان غير از خدا براى هيچ چيز شيئيت قائل نيستند و   مى

همين است كه عارف » وحدت وجود«يكى از معانى . گويند اصال وجود ندارد مى
تواند بگويد غير از او موجود  شناسد، ديگر اصال نمى وقتى خدا را به عظمت مى

. هرچه هست عدم است» او«ير است غ» او«گويد اگر وجود،  ديگرى هست؛ مى
 :گويد بعد مى. گويد سعدى هم وحدت وجود را به همين معنى مى

  ولى خرده گيرند اهل قياس  توان گفتن اين با حقايق شناس 
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گويم اما افرادى كه به قول او  فهمند كه من چه مى حقيقت شناسان مى
 !گيرند كه وحدت وجود يعنى چه؟ اهل قياسند عيب مى

 بنى آدم و ديو و دد كيستند  ن و زمين چيستند كه پس آسما
 اگر غير خدا چيزى نيست، پس زمين چيست؟ آسمان چيست؟ بنى آدم 

 ديو و دد چيست؟ چيست؟
 جوابت بگويم درايت پسند  ى هوشمند اهپسنديده پرسيد

  آدميزاد و ديو و ملَك، پرى  كه خورشيد و دريا و كوه و فلك  
 اش نام هستى برند  كه با هستى  د همه هرچه هستند از آن كمترن

گويم آسمان و زمين و انسان و فرشته وجود ندارد كه  من نمى: گويد  مى
گويم خدا هست و غير خدا نيست، تو بگويى من منكر اشياء ديگر  وقتى مى

بينم كوچكتر از  وقتى او را به عظمت شناختم، غير او هرچه را مى ام؛ نه، شده
 .ستبينم كه بگويم ه اين مى

  گر او هست حّقا كه من نيستم    كه جايى كه درياست من چيستم 
گوييد اللَّه اكبر، اگر از عمق روح و دل بگوييد، عظمت الهى   وقتى شما مى

وقتى كه عظمت الهى در دل شما پيدا شد، . كند در نظرتان تجسم پيدا مى
در مقابل محال است كسى به نظرتان بزرگ بيايد، محال است از كسى بترسيد، 

اگر انسان . آور است اين است كه بندگى خدا آزادى. كسى خضوع و خشوع كنيد
شود و الزمه بندگى خدا آزادى از غير  خدا را به عظمت بشناسد، بنده او مى

 :گفت. خداست
 نتوان كرد ظرف پر را پر        حر  نشوى بنده تا نگردى

 دبندگى جز شكندگى نبو     چند گويى كه بندگى چه بود 
شدن از غير خدا؛ چون ادراك   بندگى خدا هميشه مساوى است با آزاد

عظمت الهى هميشه مالزم است با ادراك حقارت غير خدا، و وقتى انسان غير 
خدا را هرچه بود حقير و كوچك ديد، محال است حقير را از آن جهت كه 

 .كند ىمبيند كه بندگى  حقير را انسان به غلط عظيم مى .حقيراست بندگى كند
 ظيمِ واْلع ىبحانَ ربللَّهِ، س دمحانَ اللَّه، اْلحباذكار ديگر نماز مثل س

 .ها هر كدام رمزى دارند»شهادت«اين  و ِبحمدِه و  ِبحمدِهِ، سبحانَ ربى اْلاعلى
چرا ما در هر ركعت نماز : سؤال كرد) السالمعليه(شخصى از حضرت على 

كنيم يك بار هم سجده  طور كه يك بار ركوع مى كنيم؟ همين مىدو بار سجده 
دانيد كه سجده يك خضوع  البته مى(چه خصوصيتى در خاك است؟ . كنيم
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باالتر و خشوع بيشترى از ركوع است؛ چون سجده اين است كه انسان آن 
 عزيزترين عضو انسان سر است، آنجا كه مغز انسان قرار -عزيزترين عضوش را

 به عالمت عبوديت روى -ت و در سر هم عزيزترين نقطه پيشانى استگرفته اس
طور در  سايد، اين گذارد، جبين بر خاك مى پست ترين چيز يعنى خاك مى
مِْنها «: اميرالمؤمنين اين آيه را خواند .)كند مقابل پروردگار اظهار كوچكى مى

تار ُكممِْنها ُنْخرِج و كُمفيها ُنعيد و اول كه سر بر سجده »306 ةً اْخرىَخلَقْناُكم 
ايم،  خاك آفريده شده  همه ما از... مِْنها َخلَقْناكُم:دارى يعنى گذارى و برمى مى

. ايم اش خاك است، هرچه هستيم از خاك به وجود آمده تمام اين پيكر ما ريشه
ميرى و باز به خاك  دومرتبه سرت را به خاك بگذار، يادت بيايد كه مى

فتد كه يك بار ديگر از ادوباره سرت را از خاك بردار و يادت بي. گردى برمى
  .همين خاك محشور و مبعوث خواهى شد

 مسئوليت ما و  واده خان،نماز
دانيد كه ما مسئول نماز خواندن خاندان خودمان، يعنى زن و  هيچ مى

فرزند خودمان هستيم يا نه؟ هر فردى از ما، هم مسئول نماز خودش است و 
  : خطاب به پيغمبر اكرم است. اش  نماز اهلش يعنى زن و بچههم مسئول

خاندان خودت را به !  اى پيامبر/307و أْمرْ اهلَك بِالصلوةِ و اصطَِبرْ علَيها«
 اين اختصاص به پيامبر ندارد، ».نماز امر كن و خودت هم بر نماز صابر باش

 .همه ما به اين امر موظف هستيم
دستور . ها را از كوچكى بايد به نماز تمرين داد كرد؟ بچهها را چه بايد  بچه

البته بچه هفت . رسيده است كه به بچه از هفت سالگى نماز تمرينى ياد بدهيد
از هفت . تواند بخواند تواند نماز صحيح بخواند ولى صورت نماز را مى ساله نمى

ن اولى كه يعنى هما. تواند به نماز عادت كند، چه پسر و چه دختر سالگى مى
رود، بايد نماز را در دبستان به او ياد بدهند، در خانواده هم  بچه به دبستان مى
 .بايد به او ياد بدهند

اى  ولى اين را توجه داشته باشيد كه ياد دادن و وادار كردن با زور نتيجه
 .ندارد

تان از اول به نماز خواندن رغبت داشته باشد و به  كوشش كنيد كه بچه
تان را  توانيد موجبات تشويق بچه به هر شكلى كه مى. تشويق بشوداين كار 

فراهم كنيد كه با ذوق و شوق نماز بخواند؛ زياد به او بارك اللَّه بگوييد، جايزه 
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خواند، بر محبت شما نسبت  بدهيد، اظهار محبت كنيد كه بفهمد وقتى نماز مى
. طِ مشوق نماز خواندن بردديگر اينكه بچه را بايد در محي. شود به او افزوده مى

به تجربه ثابت شده است كه اگر بچه به مسجد نرود، اگر در جمع نباشد و نماز 
شود، چون اصال حضور در جمع  خواندن جمع را نبيند، به اين كار تشويق نمى

وقتى خودش را در جمع اهل عبادت   آدم بزرگ هم. مشوق انسان است
كند، بچه كه ديگر بيشتر تحت تأثير  مىبيند، روح عبادت بيشترى پيدا  مى

ها  متأسفانه كم رفتن ما به مساجد و معابد و مجالس دينى و اينكه بچه. است
ها از ابتدا شود كه اين كنند، سبب مى كمتر در مجالس مذهبى شركت مى

 .رغبت به عبادت پيدا نكنند ولى اين براى شما وظيفه است
گويد   نمى»!وادار به نماز خواندن كنات را  بچه« :گويد اما اسالم كه مى

دانيد بهتر  اى كه مى آقامĤبانه فرمان بده، تشر بزن، دعوايش كن؛ نه، از هر وسيله
شود براى تشويق او به عبادت و نماز خواندن استفاده كرد، شما بايد استفاده  مى

با ها هاى خودمان برنامه مسجد رفتن داشته باشيم تا آن بايد ما با بچه. كنيد
ما خودمان كه از بچگى با مساجد و معابد آشنا . مساجد و معابد آشنا بشوند

 كه -هاى ما رويم كه بچه بوديم، در اين اوضاع و احوال امروز چقدر به مسجد مى
اند و بعد به دبيرستان و بعد به دانشگاه ولى   رفتهمدرسهاند، به  هفت ساله شده

ها قهرا از مساجد فرارى اين. ند برو- اصال پايشان به مساجد نرسيده است
حاال ممكن است بگوييد وضع مساجد خراب است، كثيف است، يا . شوند مى

ها را هم وظيفه آن. زند آيد و حرف چنين و چنان مى مثال يك روضه خوان مى
وضع مساجد . شود وظيفه كه در يك جا تمام نمى. داريم كه درست كنيم

س اين را هم هرگز فراموش نكنيد كه ما پ. خودمان را هم بايد اصالح كنيم
وظيفه داريم نماز بخوانيم و وظيفه داريم كه خاندان خودمان را هم نمازخوان 
كنيم به شكلى كه به نماز راغب و تشويق بشوند، فوايد و خاصيت نماز خواندن 

 .ها بگوييم توانيم فلسفه نماز خواندن را براى بچه و در حدودى كه مى
ت كه از بعضى از اهل جهنم در حالى كه معذّب هستند در آيه قرآن هس

 چه چيزى شما را در اين جهنم قرار داد؟ »ما سَلَككُم فى سَقرَ«: پرسند مى
خوانديم، به   ما نماز نمى»و لَم نَك نُْطعِم الِْمسكينَ. قالوا لَم نَك ِمنَ الْمصلّينَ«

 در هر چرندى هم وارد » 308 اْلخاِئضينَو كُنّا َنخوض مع«كرديم  فقرا كمك نمى
كرديم يا  رفتيم گوش مى گفتند مى شديم، هر جا كه حرف ضد دين مى مى

 .اش اين است گفتيم؛ نتيجه خودمان مى
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گويد  از اينجا بفهميد چرا نماز در اسالم اينقدر مهم است، چرا پيغمبر مى
اجرا بشود، همه نماز عمود اين خيمه است؟ چون اگر نماز باشد و به درستى 

 .شود چيز درست مى
ايد و با جمله اللَّه،   كه مكرر شنيده-در آخرين وصايايش) السالمعليه(على 

شود، همان وصايايى كه وقتى تمام شد چند لحظه بيشتر طول  اللَّه شروع مى
  :  راجع به نماز فرمود- نكشيد كه جان به جان آفرين تسليم كرد

 خدا را، خدا را درباره نماز كه نماز /309ةِ فَانَّها عمود دينُِكماللَّه اللَّه بِالصلو«
  ».استوانه خيمه دين شماست

چون « :فرمودعبد اللَّه بن فضاله گويد از امام پنجم يا ششم شنيدم مي
او هفت بار تلقين كنند ال إِله إِلَّا اللَّه و او را واگذارند ه پسر بچه سه سالش شد ب

او هفت بار تلقين كنند محمد رسولُ اللَّهِ و ه  ب و ماه و ده روزتا سه سال و هفت
او تلقين ه  ب»صلى اللَّه على محمد«او را گذارند تا چهار ساله شود و هفت بار 

ساله شود و از او پرسند كدام دست راست تو است  كنند و او را واگذارند تا پنج
گويند سجده كند باو ه ادارند و باش و و كدام چپ چون آن را بداند بسوى قبله

نمازش ه و او را واگذارند تا شش ساله شود و چون شش سالش تمام شود ب
او آموزند و نگذارند تا هفت سالش تمام شود و ه وادارند و ركوع و سجود ب

او گويند روى و دستت را بشوى و چون شست بگذارند نه سالش تمام ه سپس ب
او آموزند و اگر مسامحه كند او را براى ياد ه و بتمام نه سال وضاشود و پس از 

 بزنند و دستور نمازش دهند و براى آن او را بزنند و چون وضو و ،گرفتن آن
 310».نماز آموخت خدا او را و پدر و مادرش را بيامرزد ان شاء اللَّه تعالى

 نماز اباعبدالّله در صحراى كربال
بعدازظهر صورت گرفت، يعنى دانيد كه در روز عاشورا كشتارها اغلب  مى

هاشم و خود اباعبداللَّه كه بعد تا ظهر عاشورا غالب صحابه اباعبداللَّه و تمام بنى
فقط در حدود سى نفر از اصحاب اباعبداللَّه در . از همه شهيد شدند، زنده بودند

يك جريان تيراندازى كه به وسيله دشمن انجام شد، قبل از ظهر به خاك 
 .د شدند و اال باقى افراد تا ظهر عاشورا در قيد حيات بودندافتادند و شهي

. مردى از اصحاب اباعبداللَّه يك وقت متوجه شد كه اآلن اول ظهر است
خواهد براى آخرين  وقت نماز است و ما دلمان مى! يا اباعبداللَّه: آمد عرض كرد
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 كرد كه وقت اباعبداللَّه نگاهى كرد، تصديق. بار نماز جماعتى با شما بخوانيم
 .نماز است
اگر ذََكرْت . يا ذَكَّرْت الصلوةَ(ذََكرْت الصلوةَ «: گويند اين جمله را فرمود مى

) باشد يعنى نماز به يادت افتاد، اگر ذَكَّرْت باشد يعنى نماز را به ياد ما آوردى
 »!گزاران قرار بدهدجعلَك اللَّه ِمنَ الْمصلّين نماز را ياد كردى، خدا تو را از نماز

مردى كه سر بر كف دست گذاشته است، يك چنين مجاهدى را امام دعا (
ببينيد نمازگزار واقعى چه مقامى . كند كه خدا تو را از نمازگزاران قرار بدهد مى
 همان جا در ميدان جنگ نماز خواندند، »!خوانيم بله نماز مى«: فرمود!) دارد

نماز خوف مثل . شود ناميده مى» نماز خوف «نمازى كه در اصطالح فقه اسالمى
نماز مسافر دو ركعت است نه چهار ركعت، يعنى انسان اگر در وطن هم باشد 

. و در آنجا بايد مخّفف خواند. باز بايد دو ركعت بخواند براى اينكه مجال نيست
خورد، سربازان موظف  شان بهم مىيچون اگر همه به نماز بايستند وضع دفاع

ر حال نماز، نيمى در مقابل دشمن بايستند و نيمى به امام جماعت هستند د
ها ركعت كند تا آن امام جماعت يك ركعت را كه خواند صبر مى. اقتدا كنند

گيرند  رفقاى خودشان مى روند پست را از ها مىبعد آن. ديگرشان را بخوانند
ن ديگر سربازا. طور منتظر نشسته يا ايستاده است درحالى كه امام همين

 .خوانند آيند و نماز خودشان را با ركعت دوم امام مى مى
اباعبداللَّه چنين نماز خوفى خواند ولى وضع اباعبداللَّه يك وضع خاصى 

خواستند دفاع  اى كه مى لهذا آن عده. بود زيرا چندان از دشمن دور نبودند
 حتى در اين شرم حياى بى كنند نزديك ابا عبداللَّه ايستاده بودند و دشمن بى

در حالى كه اباعبداللَّه مشغول نماز بود، . ها را راحت نگذاشتلحظه هم آن
دشمن شروع به تيراندازى كرد، دو نوع تيراندازى؛ هم تير زبان كه يكى فرياد 

اى ندارد، تو بر پيشواى زمان خودت  نماز نخوان، نماز تو فايده! حسين: كرد
و هم تيرهايى كه از كمانهاى ! نيستيزيد ياغى هستى، لذا نماز تو قبول 

يكى دو نفر از صحابه اباعبداللَّه كه خودشان را . كردند شان پرتاب مى معمولى
ها سعيدبن يكى از آن. براى ايشان سپر قرار داده بودند، روى خاك افتادند

عبداللَّه حنفى به حالى افتاد كه وقتى نماز اباعبداللَّه تمام شد، ديگر نزديك 
وقتى به بالين او رسيدند، . آقا خودشان را به بالين او رساندند. دنش بودجان دا

اوفَيت؟ آيا من حق وفا را بجا ! يا اباعبدِاللَّه«: عرض كرد. او جمله عجيبى گفت
كرد كه حق حسين آنقدر بزرگ و باالست   مثل اينكه هنوز هم فكر مى»آوردم؟
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اين بود نماز اباعبداللَّه در صحراى . دكه اين مقدار فداكارى هم شايد كافى نباش
 .كربال

اباعبداللَّه در اين نماز تكبير گفت، ذكر گفت، سبحانَ اللَّه گفت، بحولِ اللَّهِ 
دو سه ساعت بعد از اين نماز براى . و ُقوِتهِ اقوم و اْقعد گفت، ركوع و سجود كرد

ديگرى پيش آمد، سجود نماز ديگرى پيش آمد، ركوع ) السالمعليه(حسين 
اما ركوع اباعبداللَّه آن وقتى بود . ديگرى پيش آمد، به شكل ديگرى ذكر گفت

كه تيرى به سينه مقدسش وارد شد و اباعبداللَّه مجبور شد تير را از پشت سر 
دانيد سجود اباعبداللَّه به چه شكلى بود؟ سجود بر پيشانى  آيا مى. بيرون بياورد

ه قهرا از روى اسب بر زمين افتاد؛ طرف راست صورتش را نشد، چون اباعبداللَّ
بِسمِ اللَّهِ و بِاللَّهِ و «: ذكر اباعبداللَّه اين بود. هاى گرم كربال گذاشتروى خاك

  311». ِملَّةِ رسولِ اللَّه على

 چيست؟به نماز ) پا داشتنه ب(اقامه 
از به صورت يك پا داشتن نماز آن است كه حق نماز ادا شود، يعنى نمه ب

روح انجام نگردد بلكه نمازى باشد كه واقعا بنده را متوجه خالق و  پيكر بى
 سوره 14كه در آيه شريفه » ذكر اللَّه«آفريننده خويش سازد؛ و اين است معنى 

  : طه بدان اشاره شده
 »  اِقمِ الصلوةَ ِلذِْكرى«

انسان ولو مدت اگر . ياد خدا بودن مساوى است با فراموش كردن غير خدا
كوتاهى با خدا در راز و نياز باشد و از او استمداد جويد و او را ثنا گويد، او را به 

ن بودن، رحيم بودن، احد بودن، صمد بودن، َلم يلِد االلَّه بودن، رب بودن، رحم
يولَد َلم د بودن توصيف كند، عالي،وكُُفواً اح ُكنْ َلهي َلم ر نفس ترين تأثيرها د و

شود كه مذهب اسالم  چنان ساخته مىشود و روح انسان آن او گذاشته مى
 .پذير نيست اى امكان خواهد، و بدون چنين برنامه مى

» كنند انفاق مى«انفاق چيست؟ معنى اينكه » 312و ِمما رزقْناهم يْنفِقونَ«
بعضى كه  چنان(كنند  چيز مى دست و بى البته اين نيست كه خودشان را تهى

و ممكن است كه . كنند ها را مصرف مى شده بلكه يعنى انباشته) اند گمان كرده
ها را از آنان فقرها و مستمندي: انفاق به معناى ازاله باشد، يعنى ازاله نفق و فقر

 .برند بين مى
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كه اصل اول،  سازد؛ چنان اش مستقر مى انفاق رابطه انسان را با جامعه
مربوط ) اقامه نماز(بينى انسان و اصل دوم  ط به جهانيعنى ايمان به غيب، مربو

  313.به رابطه دائمى انسان با غيب بود

   گياهيسجده
گياه و درخت هم خدا را سجده : خيلى تعبير لطيف و عجيبى است

كند؟ گياه همين عمل روييدنش  يعنى چه گياه خدا را سجده مى. كنند مى
ها كه مردم به رخت مثال شبسجده خداست، نه اينكه مقصود اين است كه د

سجده او چيز . گذارد كند و روى زمين مى روند سرش را كج مى خواب مى
  . در مقابل امر پروردگار خود خاضع هستند: ديگرى است، اطاعت است

 اَلى السماءِ و هِى دخانٌ فَقالَ َلها و ِللْارضِ اْئتِيا َطوعاً او َكرْهاً  ثُم اسَتوى«
  314»اتَينا طاِئعينَقالَتا 

يعنى سماء و آسمان و اين جو ] به آسمان،[ آن وقت كه استوا پيدا كرد 
تسلط خود قرار داد در حالى كه او دود بود يعنى گاز بود، در وقتى  فوق را تحت

يعنى (كه او به صورت يك گاز بود؛ خدا به اين ِعلويات و به زمين گفت بياييد 
، گفتند آمديم در حالى كه مطيع )ت كنيددهم اطاع دستورى كه من مى

معلوم است كه آنجا سخن لفظ نيست، جواب لفظ هم نيست؛ بلكه امر . هستيم
. هاستكنند، آن اطاعت آن پروردگار و قانون الهى را كه بدون تخلف عمل مى

 .»يسجدانِ«آمده است، اينجا به تعبير » طاِئعين«آنجا به تعبير 
 كه اين روزها خيلى - عروف اسالمى خود مافارابى، همين فيلسوف م

 در كتاب - گرفتند صحبتش بود و هزار و صدمين سالش را جلسه مى
صلَّتِ السماء بِدوراِنها «: گويد الحكم خودش تعبير خيلى زيبايى دارد، مى فصوص

با حركت خودش آسمان » والْارض ِبرَججاِنها واْلماء بِسيالِنهِ و الْمَطرُ ِبهَطالِنهِ
خواند، آب با  خواند و زمين با جنبش خودش نمازش را مى دارد نمازش را مى

دهد و باران با آن ريزش خودش  جريان خودش عمل نمازش را انجام مى
 :در اين زمينه، مولوى شعرهاى بسيار خوبى دارد. دهد نمازش را دارد انجام مى

   يهدم َلهون فى الحوائج هوِلي           معنى اللَّه گفت آن سيبويه 
 )طلبندها استمداد ميآنها نزدش در حاجات: معناي مصرع دوم(

برند و  كند كه تمام ذرات عالم چگونه به درگاه الهى نياز مى بعد ذكر مى
خوانند و نماز هر موجودى متناسب با مرتبه وجود خودش است؛ نماز  نماز مى
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ها مطيع آن. ن و مطيع امر الهى بودنهر موجود يعنى وظيفه خود را انجام داد
 ،تكوينى هستند و انسان بايد اين اطاعت را انتخاب كند؛ چون بايد انتخاب كند

گياه و درخت اطاعت پروردگارشان ! اى انسان. كند گاهى هم عصيان و تمرّد مى
ُكما فَبِاى االءِ رب«اين، زمينه (دهند  كنند، سجده پروردگارشان را انجام مى را مى

 پس تو چرا نه؟) است» تُكَذِّبان
و سماء را بلند كرد، يا او را در مقام » و السماء رَفعها و وَضع اْلميزانَ «

است » سمو« از - ايم  هميشه گفته- سماء. بلند آفريد، و مقياس و ميزان بر نهاد
يات ممكن است مقصود همين علو. كه به معنى ِعْلو است؛ يعنى اين ِعْلويات

ها را بلند در باالى سر شما آفريد؛ و چون در قرآن جسمانى باشد، يعنى آن
و هو «. گردد شود، به عالَم معنا هم اطالق مى سماء غالبا به امر معنوى گفته مى

 315»الْقاِهرُ َفوقَ عِبادِهِ
همين » سماء«مقصود از [» السماءِ  فِى- مثال- اللَّه«شود   يا اگر گفته مى

و :  سنجشوسيلهميزان يعنى . »و وَضع الْميزانَ«.] يات جسمانى نيستِعلو
 ).قرار داد( سنجش نهاد وسيله

كه در كار ) الشَّمس و الْقَمرُ ِبحسبانٍ(در آيات پيش صحبت از حساب بود 
ها بسيار خوب، در كار عالم حسابى هست، ولى آيا ما انسان. عالم حسابى هست

ن حساب را هم داريم يا نداريم؟ ممكن است خيلى  به دست آوردوسيله
مثال در . ها نداشته باشيمها باشد ولى ما راهى براى كشف آن حسابحساب

ها با است كه انسان قبال بداند كه اين وزن  ها ممكناثقال يعنى در سنگيني
هايى در كار ها و نابرابرييكديگر تفاوتى دارد، حسابى در كار است، برابري

، ولى وقتى كه ترازويى در كار نباشد، ابزارى در كار نباشد، از كجا من است
بتوانم بفهمم كه آيا اين دو وزنه برابر يكديگر هستند يا يكى بيشتر است يكى 

دانم حسابى در كار  كمتر؟ ولى وقتى كه يك ابزار هم وجود دارد، من، هم مى
  316.م و به دست بياورماست، هم وسيله دارم براى اينكه اين حساب را كشف كن

  خشوع در نماز
 :ابو محمد ديلمى در ارشاد القلوب روايتى را در اين باره نقل نموده و گويد

و روايت شده كه :  ترجمه317.كانت فاطمة تنهج في صلواتها من خوف اللَّه
سبب اين حالت كه در . افتاد حضرت فاطمه به هنگام نماز نفسش به شماره مى
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وى از » خوف و خشيت«آمد   پيش مى)عليهاالسالم(طمه نماز و دعا براى فا
 .حضرت بارى تعالى بوده است

، مگر حضرت فاطمه »خوف از چه چيزى؟«: ممكن است پرسيده شود كه
معصوم نبوده و آيه تطهير در شأن او نازل نشده است؟ پس كسى كه خداوند او 

شود چرا بايد  نمىها تطهير نموده و گناهى از او صادر  را از معاصى و پليدى
 خائف و ترسان باشد؟
 :در پاسخ گوييم

خوف اسباب متعدد دارد، گاهى به سبب گناه و سوء عمل است و اينكه 
داند در محضر كسى ايستاده كه او را به دليل گناهش مجازات خواهد  فردى مى

كرد، و گاهى منشأ خوف اطالع و يقين نسبت به نقص خود و كمال معبود 
وقتى خود را در محضر كامل بيند البته نفسش به شماره است، و ناقص 

 .دهد شود و حّتى غش به او دست مى افتد، رنگش متغير مى مى
 :در روايتى آمده است

: ترجمه .كان أمير المؤمنين إذا أخذ بالوضوء يتغير وجهه من خيفة اللَّه
تغيير اش از خوف الهى  ساخت، رنگ چهره هرگاه وضو مى) السالمعليه(على 
 :و در روايت ديگرى آمده است. كرد مى

آورد از  هر گاه سجده شكر به جاى مى) السالمعليه(امام حسن مجتبى 
 .داد خشيت و خوف مقام ربوبى حالت غش به او دست مى

 :آمده است) السالمعليه(و در روايت ديگر، درباره امام حسن 
كرد، هنگامى  ر مىاش تغيي گرديد رنگ چهره امام وقتى از وضو فارغ مى

 :كه از وى درباره عّلت اين حالت سؤال كردند، فرمود
) پروردگار عالميان(حق آن است كه وقتى در برابر كسى چون او 

 .ايستيم رنگ از چهره ما پريده باشد مى
و شبيه اين روايات را درباره ساير امامان شيعه و صديقين نيز نقل 

چرا : پرسيدند) السالمعليه(از امام سجاد اند، در روايتى آمده است كه  نموده
 :گردد؟ فرمود شويد رنگ چهره شما زرد مى وقتى براى وضو حاضر مى

شود كه  بنابراين معلوم مى! روم دانيد كه به حضور چه كسى مى چه مى
 معرفت تمام نسبت به )عليهاالسالم(عّلت خوف و خشيت حضرت فاطمه 

 .باشد خداوند متعال مى
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امام : جايگاه خوف و خشيت در قلب است؟ گوييم: سى بگويدحال اگر ك
 :اين باره گويد در) السالمعليه(مؤمنان على بن ابى طالب 

چشد كه داراى خوف و رجا باشد و  بنده خداوند طعم ايمان را وقتى مى
رجاى او صحيح و كامل باشد، اثر آن، در جسد و عمل مؤمن ديده  اگر خوف و

  318.شود مى

  )السالمعليه(دي امام رضا برنامه عبا
رجاء بن ابي ضحاك از اخالق امام در مسير مدينه تا مرو اين چنين 

  :دهدگزارش مي
فرستاد تا او را از مدينه بياورم  )السالمعليه(مرا مأمون از پى حضرت رضا 

بصره و اهواز و فارس بياورم نه راه قم، سفارش كرد كه   دستور داد كه او را از راه
من در خدمت آن . اينجا بياورمه روز خودم مواظب او باشم تا وقتى بشبانه 

خدا كسى را از او پرهيزكارتر و ذكرگوتر در تمام ه ب .جناب بودم از مدينه تا مرو
 .ام كه از او بيشتر از خدا خوف داشته باشد اوقاتش نديدم و نه كسى را ديده
ب خود به تسبيح و خواند پس از نماز در محراسحرگاه نماز صبحش را مي

فرستاد تا حمد و تكبير و تهليل مشغول بود و صلوات بر پيامبر و آلش مي
گذاشت و آن سجده را چنان سجده ميه كرد بعد سر بخورشيد طلوع مي

حديث ه بها  آنكرد بامردم ميه كرد تا آفتاب بلند شود بعد رو بطوالنى مي
 نزديك ظهر بعد باز وضوى خود را نمود تاپرداخت و يا ايشان را موعظه ميمي

شد از همين كه اذان ظهر مي. رفتطرف محراب خويش ميه كرد و بتازه مي
  جاى حركت 

خواند در ركعت اول حمد و ُقلْ يا أَيها الْكاِفرُونَ و كرد و شش ركعت نماز ميمي
  ه در ركعت دوم حمد و قل هو اللَّه و در چهار ركعت ديگر حمد و قل هو اللَّ

خواند قبل داد و در ركعت دوم قنوت ميخواند و در هر دو ركعت سالم ميمي
خواند گفت باز دو ركعت ديگر مياز ركوع پس از خواندن قرائت بعد اذان مي

 .خواند نماز ظهر را مي،پس از آن شش ركعت
  شد تا وقتى خدا بعد از سالم نماز مشغول تسبيح و تكبير و تهليل مي

: گفترفت و صد مرتبه در سجده شكر ميعد سجده شكر ميخواست، بمى
خواند در هر ركعت داشت باز شش ركعت نماز ميسر كه بر مي» شكرا للَّه«

داد و در ركعت دوم بعد از قرائت در حمد و قل هو اللَّه و در دو ركعتى سالم مي
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د و در كرگفت دو ركعت ديگر را شروع ميخواند باز اذان ميهر نماز قنوت مي
   نماز عصر را ،خواند پس از تمام شدن شش ركعتركعت دوم قنوت مي

ذكر خدا از حمد ه نشست ب خواند بعد از تمام شدن نماز عصر در محراب مىمي
رفت و سجده ميه  پس از آن ب،و سپاس و تكبير مشغول بود تا وقتى بخواهد

 » للَّهحمداً«: گفتدر سجده صد مرتبه مي
گرفت و نماز مغرب را سه رشيد غروب كرد وضو ميپس از اينكه خو

  ركعت 
نشست تسبيح و حمد  پس از سالم در محل نماز مى... خواند با اذان و اقامه مي

  سجده شكر ه  مايل بود بعد بمقدارنمود هر گفت و تهليل ميو تكبير مي
زد و براى چهار ركعت دوم قبل از داشت حرفى نميرفت سپس سر بر ميمي
خواند در ركعت اول از اين چهار ركعت سوره حمد و ُقلْ يا أَيها ع قنوت ميركو

الْكاِفرُونَ و در دومى حمد و ُقلْ هو اللَّه أَحد پس از سالم دادن مشغول تعقيب 
كرد تا نزديك كرد بعد صبر ميخواست آنگاه افطار ميشد تا وقتى كه ميمي

ظاهرا امام در  (خواند چهار ركعتاء را مييك ثلث از شب بگذرد آنگاه نماز عش
در ركعت دوم قبل از ركوع و ) نمودندبعضي مناطق قصد ده روز توقف را مي

ذكر ه نشست و ب خواند پس از سالم در مصالى خود مىپس از قرائت قنوت مي
گاه خواست آنشد تا وقتى كه ميو تسبيح و حمد و تكبير و تهليل مشغول مي

رختخواب خويش ه كرد بعد براى استراحت بجده شكر ميپس از تعقيب س
 .رفتمي

شد با تسبيح و حمد و تكبير و در ثلث آخر شب از رختخواب خارج مي
گرفت بعد مشغول نماز شب كرد بعد وضو ميتهليل و استغفار اول مسواك مي

داد در خواند و در هر دو ركعت سالم ميشد هشت ركعت نماز ميمي
 در همه اين نماز حمد را يك مرتبه و ُقلْ هو اللَّه أَحد را سى هاى اول ركعت

   خواند در ركعت دوم ازخواند و نماز جعفر طيار را چهار ركعت ميمرتبه مي
  داد و در هر ركعت دومى پس از قرائت و قبل از ركوع قنوت سالم ميها آن
نماز شب محسوب خواند اين چهار ركعت نماز جعفر بن ابى طالب را جزء مي
خواند در اولى حمد و سوره الملك و در كرد و بعد دو ركعت باقيمانده را ميمي

 .دومى حمد و سوره هل أتى را
خواند در هر كرد و دو ركعت نماز شفع را ميسپس از جاى حركت مي

ركعت از آن دو حمد را يك مرتبه و ُقلْ هو اللَّه أَحد را سه مرتبه و در ركعت 
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خواند حمد كرد و نماز وتر را يك ركعت ميخواند بعد حركت مي قنوت ميدوم
كرد و ُقلْ أَعوذُ ِبرَب الَْفَلقِ را يك را يك بار و قل هو اللَّه را سه بار قرائت مي

يك مرتبه در اين يك ركعت نيز قبل از ركوع و  مرتبه و ُقلْ أَعوذُ ِبرَب النَّاسِ را
 :گفتخواند و در قنوت خود ميپس از قرائت قنوت مي

اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ و آلِ محمدٍ اللَّهم اهدِنَا ِفيمنْ هديت و عافِنَا ِفيمنْ «
 فَإِنَّك تا َقضَيِقنَا َشرَّ م و تطَيا أَعَلنَا ِفيم ارِكب و تلَّينْ َتولَّنَا ِفيمَتو و تافَيع

ضِي و َلا يْقضَى عَليك إِنَّه لَا يذِلُّ منْ والَيت و لَا يِعزُّ منْ عاديت تَبارْكت ربنَا و تَْق
تالَيأَتع « 

پس از سالم . »استغفر اللَّه و اسأله التوبة «:گفتبعد هفتاد مرتبه مي
 .شد مشغول تعقيب مى

نمود و دو ركعت نماز  شد از جاى حركت مىنزديك طلوع فجر كه مي
خواند در ركعت اول حمد و ُقلْ يا أَيها اْلكاِفرُونَ و در دومى حمد و فجر را مي

  گفت و نماز صبح را دو ركعت ُقلْ هو اللَّه أَحد پس از طلوع فجر اذان و اقامه مي
ه كرد بعد بشد تا خورشيد طلوع ميخواند بعد از سالم مشغول تعقيب ميمي

در تمام نمازهاى واجب در ركعت اول . رفت تا خورشيد برآيد شكر ميسجده
خواند و در ركعت دوم حمد و ُقلْ هو اللَّه أَحد جز در نماز حمد و انا انزلناه مي

صبح و ظهر و عصر روز جمعه كه در آن روز حمد و سوره جمعه و سوره 
ول حمد و سوره خواند در نماز عشاى شب جمعه در ركعت امنافقين را مي

در نماز صبح روز . )اعلي (حخواند و در ركعت دوم حمد و سوره سبجمعه را مي
خواند و در  علَى الْإِنْسانِ را مي دوشنبه و پنجشنبه ركعت اول حمد و هلْ أَتى

 .كردرا قرائت مي» هلْ أَتاك حدِيثُ اْلغاشِيةِ«ركعت دوم حمد و 
   شب و شفع و وتر و نماز صبح قرائت را بلند در نماز مغرب و عشاء و نماز

  خواند و خواند و در نماز ظهر و عصر كوتاه در دو ركعت آخر تسبيح ميمي
                                                 

اى هدايت  بر محمد و آل او درود فرست، و ما را در زمره كسانى كه هدايت فرموده! بار الها  أ
 ما را مورد مهر قرار ده در ميان آنان كه بايشان اى قرار ده، و فرما، و از آنان كه عافيت بخشيده

اى بركت عطا فرما، و ما را از شرّ حكمى كه  مهر ورزيدى، و بĤنچه را كه بر ما ارزانى داشته
دهى و كسى را بر تو ى كه فرمان ميياى حفظ كن، زيرا تو كاران مقرّر داشته براى معصيت

، و همانا خوار نگردد )ى نافذ است و بسمشيت و خواست تو در سراسر هست(فرمانى نيست 
اى، و عزيز و محترم نباشد آنكه او را  آنكه تواش مورد مهر قرار داده و دوست خود گرفته

  !اى، واال و بزرگ و رفيعى اى پروردگار ما دشمن داشته
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سه مرتبه و  »سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر« :گفتمي
 و َتجاوز عما رب اغِْفرْ و ارحم«: قنوت آن جناب در تمام نمازهايش چنين بود

لُّ اْلأَْكرَمزُّ اْلأَجاْلأَع أَْنت إِنَّك لَمأَتع « 
شد گرفت همين كه شب ميماند روزه ميهر وقت ده روز در شهرى مي

كرد و در سفر نمازهاى واجب خود را دو خواند سپس افطار مياول نماز مي
خواند و نماز نافله و ت ميجز نماز مغرب كه آن را سه ركعه خواند بمي  ركعتى

ولى . كردنماز شب، شفع و وتر و دو ركعت فجر را در سفر و غير سفر ترك نمي
خواند خواند پس از هر نمازى كه قصر مينوافل نمازهاى روزانه را در سفر نمي

  و » سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر «:گفتسى مرتبه مي
  : مودفرمي

  كه اهل سنت ( نديدم نماز ضحى را »جاى بقيه نماز استه اين ب«
گرفت در دعا ابتدا در سفر و غير سفر بخواند و در سفر روزه نمي) خوانندمي

فرستاد و پيوسته اين صلوات را در نماز و غير نماز صلوات بر محمد و آلش مي
  .فرستادمي

  هي رسيد شنيدم در سجده وقتي امام به د: گويدابو الحسن صائغ مي
  :گفتمي

َلك اْلحمد إِنْ أََطعتُك و لَا حجةَ لِي إِنْ عصيتُك و لَا صْنع لِي و لَا ِلغَيرِي «
ِفي إِحساِنك و َلا عذْر ِلي إِنْ أَسأْت ما أَصابِني ِمنْ حسَنةٍ فَِمْنك يا َكرِيم اغِْفرْ 

  ب»قِ اْلأَرضِ و مغَارِِبها ِمنَ الْمؤْمِنِينَ و الْمؤْمَِناتِلِمنْ ِفي مشَارِ
گذشت كه اسم اى مي آيهه  وقتى ب:خواندمي شب در رختخواب قرآن زياد

نمود و از جهنم  كرد از خدا بهشت را درخواست مىبهشت يا جهنم بود گريه مي
خواند يمِ را در تمام نمازهايش بلند ميبرد، بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَِّحاو پناه ميه ب

   .در شب و روز
»  اللَّه احد «:گفتاى مي خواند با صداى آهستهوقتى ُقلْ هو اللَّه أَحد را مي

                                                 
اى بگذر، چون تو خود عزيزتر و  بيامرز و رحم نما و از آنچه ناپسند از ما ديده! خداوندا  أ
   .ترىكوهمندتر و محترمش

را اطاعت كنم و مرا حجت نيست اگر تو را معصيت كنم و و ست اگر توحمد مخصوص ت  ب
عملى از براى من و از براى غير من نيست در احسان تو و مرا عذرى نيست اگر بدى كنم و 

 ست اى كريم بيامرز هر مرد مؤمن و زن مؤمنه را كه درومن رسد از جانب ته آنچه خوبى ب
  .بالد مشرق و مغرب زمين هستند
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   »كذلك اللَّه ربنا «:گفتميسه مرتبه شد  وقتى سوره تمام مى
 يا«: گفتخواند در دل ميرا مي) قل يا ايها الكافرون(وقتى سوره جحد 

   أ»ربى اللَّه و دينى االسالم« :گفتكرد مي ميتماموقتى » أَيها اْلكاِفرُونَ
بلى و انا على ذلك من « :گفتپس از خواندن سوره تين و زيتون مي

   ب»الشاهدين
 :گفتخواند پس از تمام شدن ميوقتى ال أُقْسِم بِيومِ الْقِيامةِ را مي

   ج»سبحانك اللهم بلى«
قُلْ ما عِْند اللَّهِ خَيرٌ ِمنَ اللَّهوِ و ِمنَ التِّجارةِ «: گفتيدر سوره جمعه م

   ه» و اللَّه خَيرُ الرَّازِقِينَ دللذين اتقوا
  »اْلحمد ِللَّهِ رب اْلعالَمِينَ«: گفتكرد ميوقتى سوره فاتحه را تمام مي

سبحان «:  گفت مياميبه آربعد از خواندن سوره سبحِ اسم ربك اْلأَعَلى 
 »ربي االعلى

 لبيك اللهم« :گفترسيد آهسته ميآيه يا أَيها الَّذِينَ آمُنوا ميه وقتى ب
   »لبيك

كردند و مطالب دينى و شد مردم اجتماع ميدر هر شهرى كه وارد مي
داد بيشتر اوقات از ها جواب ميآنه كردند بسؤاالت مذهبى خود را از ايشان مي

حديث ها  آن از آباء گرام خود علي بن ابي طالب و پيامبر اكرم براىپدرش و
  نقل 
وقتى آن جناب را پيش مأمون آوردم از حالش پرسيد در سفر هر چه  نمودمي

   :گفت مأمون .در شب و روز و هنگام كوچ يا اقامت ديده بودم برايش نقل كردم
ين است و  اين شخص بهترين فرد روى زم!صحيح است پسر ابي ضحاك«

كسى اظهار كنى تا فضل و ه اى ب از همه داناتر و عابدتر است مبادا آنچه ديده
خواهم در مورد مقام او فقط از زبان من منتشر شود از خداوند كمك مي

   319»خواهم بدهماو ميه مقامى كه به تصميمى كه دارم راجع ب
                                                 

   .پروردگارم خداست و آئينم اسالم است  أ
  . دهمآرى چنين است و من بر آن شهادت مي  ب
  !، بله منزّهى پروردگار من  ج
  .نمودللذين اتقوا را بين آيه اضافه مي  د
ند و خداو) براي آناني كه پرهيزگار هستند(آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است،   ه

  .دهندگان است بهترين روزى
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  نماز در كالم ولي امر

  )ره(نماز در كالم امام خميني 
شما انقالب اسالمى كرديد كه اسالم را ترويج كنيد، كه اسالم و احكام 

چطور نماز را . اى باالتر نيست در اسالم، از نماز هيچ فريضه. اسالم را پياده كنيد
شما . شود كنيد در آن؟ از نماز همه اين مسائل پيدا مى اين قدر سستى مى

ها هست، برويد دادگاهها، در جاهاى ديگر،  هايى كه در دادگسترى پرونده
نمازها پرونده هست، هر  ها ببينيد پرونده هست آنجا؟ از بىاز نمازخوان. ببينيد

 .نماز پشتوانه ملت است. نمازهاست چه پرونده پيدا كنيد پرونده بى
سيد الشهدا در همان ظهر عاشورا كه جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود، و 

ظهر شده است، فرمود : صحاب گفتهمه در معرض خطر بودند، وقتى يكى از ا
كه ياد من آورديد ياد آورديد نماز را و خدا تو را از نمازگزاران حساب كند، و 

خير، جنگ . خواهيم جنگ بكنيم نگفت كه ما مى. ايستاد همان جا نماز خواند
 .را براى نماز كردند

 اى، يك چيزى از او پرسيدند، در همان امير المؤمنين وقتى كه يك مسئله
حاال من شمشير براى اين : يكى گفت. بحبوحه جنگ، ايستاد و جواب داد

 .زنم مى
جنگ در اسالم يك چيزى نيست كه خودش يك مطلبى باشد و يك 

  هايى كه هستند،  چيزى باشد كه طرحى باشد، جنگ براى اين است كه آن زباله
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رقّى مسلمين هايى كه مانع از تهايى كه مانع از پياده شدن اسالم هستند، آنآن
 .ها را از بين راه بردارندهستند، آن

. مقصد اين است كه اسالم را پياده كنند و با اسالم، انسان درست كنند
 .سازى است نماز يك كارخانه انسان

فحشا و منكر را نماز، نماز خوب، فحشا و منكر را از يك امتى بيرون 
نمازها  ها آن بىاند، اين هايى كه در اين مراكز فساد كشيده شدهاين. كند مى

مسجدها را خالى . و مهيايند براى خدمت ها در مساجدند نمازخوان. هستند
ما در يك مقطع از . امروز يك روزى است استثنايى. تكليف است امروز. نكنيد

 .ايم كه استثنايى است عصر واقع شده
اگر . تما با ذكر خدا، با اسم خدا پيش برديم و نماز باالترين ذكر خداس
روم توى  در نماز كوتاهى بشود؛ هر كس بگويد خوب من خودم تنهايى مى

مساجد را . اجتماع بايد باشد. خوانم، خير نماز را در جماعت بخوانيد ام مى خانه
گويند كه اين  ها بيخ گوش شما مىاين. ترسند ها از مساجد مىاين. پر كنيد

رويم فالن  د چه كنيد؟ خودمان مىروي آيد، مسجد مى آخوند، كه از او كارى نمى
نماز . خواهند نماز را بشكنند خواهند بخوانند، مى نماز نمى. خوانيم جا نماز مى

ها گذارند كه مسلمان روند و نمى خوانند؛ با اين نمازهايى كه در مسجدها مى مى
 .خواهند نماز را بشكنند  خودشان را بخوانند؟ با اين نمازها مى درستِنمازِ

شما . من تكليفم را بايد ادا كنم، به شما بگويم. ترسند ا از مسجد مىهاين
سنگر است . تان مساجد را برويد پر كنيد ها، شما دانشجوها، همهدانشگاهي

گويند؛ يعنى، آنجايى كه  به آن مى» محراب«. سنگرها را بايد پر كرد. اينجا
 يعنى، -اى ماامروز از همه روزها بر. شود؛ محل حرب حرب از آن شروع مى

تر  از همه وقت براى ما حساس-مقصود اين وقت است، اين عصر است» امروز«
خواهند  ها از اطراف مىاست؛ براى اينكه همه چيز درست شده است و شيطان

حاال كه همه چيز درست شده و مأيوس شدند، نگذارند اجرا بشود كارها؛ باز 
 ده سال ديگر تهيه ببينند؛ براى تهيه ببينند، و لو ده سال ديگر، و لو براى

مسجد را كنار ] ها[اينكه، مسجدها را هى كم كم هى خالى كنند و آخوند 
كه وضو ندارد و به هيچ چيز هم معلوم نيست اعتقاد ] را[بگذارند و يك كسى 

داشته باشد، بياورند آنجا پهلوى آخوند و نگذارند اين نمازش را بخواند و خالى 
اين دژهاى . ا و بعد از خالى كردن اين سنگرها، حمله كنندكنند اين سنگرها ر
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نگوييد كه ما انقالب كرديم، حاال بايد هى فرياد . محكم را محكم نگاه داريد
 .است خير، نماز بخوانيد از همه فريادها باالتر! بزنيم

نمازهاى جمعه را با شكوه به جا بياوريد و نمازهاى غير . اجتماع كنيد
و اين . ترسند ترسند، از مسجد مى ها از نماز مى شيطانجمعه را هم، كه

ها و معممين و علما و روحانيون و همه اين قشرهايى كه دانشجوها و دانشگاهي
مغز متفكر هستند، با هم ائتالفشان را زياد كنند و متوجه باشند به اينكه 

-  نگذاريد اين.ها باز بشودنگذاريد دست اين... .خواهند اين ائتالف را بشكنند مى
  320.ها رشد بكنند

  نماز جمعه در نگاه مقام معظم رهبري
 توصيه و تقوا درباره غالبا نماز، اول خطبه در )السالمعليه( اميرالمؤمنين

 نماز به راجع يى جمله چند من مناسبت، همين به. زدند مى حرف تقوا به
  .بگويم ها جمعه

 او به انقالب بود؛ روممح نعمت اين از و نداشت جمعه نماز ايران، ملت
 در بزرگى بسيار نقش جمعه نمازهاى سال، دوازده اين طول در. داد جمعه نماز

 در بسزايى سهم و اند كرده ايفا كشور اين و ملت اين هاىموفقيت و هاپيشرفت
  .اند داشته مردم دينى و سياسى هدايت و سازندگى و نيروها بسيج

 كردم فكر امروز من و است قايل اهميت خيلى جمعه، نماز براى اسالم
 اين قدر چه ببينيد تا بخوانم، هست، جمعه نماز باب در كه را رواياتى از بعضى
  .است مهم هفتگى مراسم
  : فرمود كه شده نقل) واله عليه اهللا صلى( خدا پيامبر قول از
»عمهِ بِاْلجلَيِخرِ َفعĤمِ اْلوالْي ؤِْمنُ بِاللَّهِ ونْ كَانَ يةِمعماْلج مويعنى 321»ةِ ي 

 امام از. كند فراموش را جمعه نماز نبايد جمعه روز در دارد، ايمان كه كس هر
  : فرمود كه است شده روايت) السالم عليه(باقر

»  موةِ يعمزُونَ ِلْلجهَتجكَاُنوا ي النَِّبي ابحَلغَِني أَنَّ أَصب اللَّهِ َلَقد و
 آماده فردا براى را خودشان پنجشنبه روز در پيامبر، اصحاب يعنى 322»اْلخَمِيسِ

 اميرالمؤمنين كه دارد ديگر روايت يك در. بروند جمعه نماز به تا كردند، مى
 نماز مبادا تا بيندازد، بستر در را شما كه نخوريد دارويى پنجشنبه روز: فرمودند
   .برود دستتان از فردا جمعه

  : است روايت) السالمعليه( صادق امام از جمعه، نماز به احترام درباره
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يْغتَِسلُ و «. كنيد زينت را خود جمعه، روز ؛»لِيَتزَينْ أَحدكُم يوم اْلجمعةِ«
 مرتب را خود صورت و سر و بزنيد عطر كنيد، غسل ؛»يتَطَيب و يسرِّح ِلحيَته

 نماز به و بپوشيد را هايتانلباس تميزترين ؛323»و يلْبس أَنَْظف ثِياِبه«. نماييد
  .برويد جمعه

 كسى چه كه بينند مى و ايستند مى الهى مالئكه كه دارد ديگر روايت در
 نفر سوم، نفر دوم، نفر اول، نفر: نويسند مى طور همين و شد مصال وارد زودتر
 يعنى .بخواند را خطبه شود مى بلند جمعه امام كه وقتى تا صدم؛ نفر پنجم،
  .شويد حاضر جمعه نماز در زودتر توانيد، مى هرچه

 به قرض خاطر به كه را زندانيانى مسلمين، امام كه دارد روايت يك در
 و بياورد عيد نماز به يا جمعه نماز به عيد، روز يا جمعه روز اند، افتاده زندان

 زندانشان هب راها  آنكردند، تمام را نماز كه وقتى و بگذارد برايشان هم محافظ
  .نماند محروم جمعه نماز از هم زندانى حتى يعنى برگرداند؛
 اين منافع مردم اگر ؛»َلو يعلَم أُمتِي ما َلهم فِيها« كه دارد روايت يك در

 منازعه هم با آن سر بر ،324»َلَضرَبوا علَيها بِالسهام« دانستند، مى را چيز سه
 گرفتن قرار و جمعه نماز به رفتن زود و اذان از عبارت چيز، سه آن. كردند مى
  .باشد جمعه نماز اول صف يا جهاد اول صف است ممكن كه است، اول صف در

  : فرمود روايت يك در
»رََت نْماْل كجَت الثاًَث ةَمعَط ناًهاوباهللاُ ع جمعه سه كس هر. 325»هِبْلَق ىَلع 
 كارى كسى اگر -  كند ترك را جمعه نماز اعتنايى بى روى از هم، سر پشت
  .زند مى مهر او قلب بر خداوند -  نيست بحث مورد آن باشد، داشته

 قدر كشور جاى همه در را جمعه نماز جمعه، محترم ائمه خود و مردم
 براى كه را آنچه و بياورند؛ بجا دعا با و ذكر با خضوع، با توجه، با را نماز بدانند؛
 هم هرچه را دوم و اول خطبه. بگويند دوم و اول خطبه در است، الزم مردم

 خود را طوالنى هاى خطبه بناى سنگ البته. است بهتر بكنند، مختصرتر بتوانند
 ديگرى كس گردن به آن تقصير و گذاشتيم تهران جمعه نماز همين در ما

 كارهايشان به مردم تا كنند، كوتاه را ها خطبه كه كنم مى عرض حاال اما! نيست
 كنند اجتماع مساجد در هم را ديگر نمازهاى مردم جمعه، نماز بر وهعال. برسند

 بركت شما بزرگ و انقالبى حركت به هااين. كنيد آباد را مساجد. بخوانند و
  326.كرد خواهد زياد مردم ميان در را تقوا زمينه جمعه، نماز و داد خواهد
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  .اى  و دفتر آيت اهللا خامنه256المسائل، م 
 و آيت اهللا وحيد، توضيح 253 آيت اهللا نورى، توضيح المسائل، م 252 توضيح المسائل مراجع، م 79

  25المسائل، م 
  25 توضيح المسائل مراجع، 80
  11 اجوبة االستفتائات، س اى، آيت اهللا خامنهو  همان 81
  3، افعال الوضو، م 1 العروة الوثقى، ج 82
  4، شرايط الوضو، مسئله 1 العروة الوثقى، ج 83
اى، اجوبة  اهللا خامنه  آيت127، س 1المسائل، ج  اهللا فاضل، جامع  آيت42، س 1 امام، استفتاءات، ج 84

اهللا بهجت،  اهللا سيستانى، آيت تر آيت دف176اهللا تبريزى، استفتاءات، س   آيت140االستفتاءات، س 
  .اهللا وحيد اهللا مكارم و آيت اهللا نورى، آيت اهللا صافى، آيت آيت

  .اى اهللا خامنه  دفتر آيت298المسائل، م  اهللا نورى، توضيح  آيت297المسائل مراجع، م   توضيح85
  32، م اهللا مكارم، توضيح المسائل  و آيت303اهللا وحيد، توضيح المسائل، م   آيت86
  29المسائل مراجع، م   توضيح87
المسائل،  اهللا وحيد، توضيح  آيت243المسائل، م  اهللا نورى، توضيح  آيت242، م توضيح المسائل جامع 88
  .اى اهللا خامنه  دفتر آيت248م 
المسائل،  اهللا نورى، توضيح  آيت297المسائل، م  اهللا وحيد، توضيح  آيت291المسائل مراجع، م   توضيح89
  .اى اهللا خامنه  دفتر آيت292م 
اهللا فاضل،   آيت93، س 1اهللا صافى، جامع االحكام، ج   آيت41، س 1 امام، استفتاءات، ج 90

اهللا تبريزى،   آيت141اى، اجوبة االستفتاءات، س  اهللا خامنه  آيت124، س 1المسائل، ج  جامع
اهللا  اهللا وحيد، آيت اهللا بهجت، آيت آيت دفتر 55، س 2اهللا مكارم، استفتاءات، ج   آيت176استفتاءات، س 
  .اهللا نورى سيستانى و آيت

  5، س 2 استفتاءات، ج 91
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اهللا فاضل،   آيت106، س 1اهللا صافى، جامع االحكام، ج   آيت154اهللا تبريزى، استفتاءات، س   آيت92

اى،  امنهاهللا خ  آيت43 و 42، س (وضو )1 امام، استفتاءات، ج 127 و 125، س 1المسائل، ج  جامع
 اهللا سيستانى  آيت69، س 1اهللا مكارم، استفتاءات، ج   آيت140 و 114 و 104اجوبة االستفتاءات، س 
Sistani.orgاهللا وحيد اهللا بهجت و آيت اهللا نورى، آيت دفتر آيت: ،وضو.  

 آيت اهللا نورى، توضيح 258 آيت اهللا وحيد، توضيح المسائل، م 252 توضيح المسائل مراجع، م 93
  11اى، س   و آيت اهللا خامنه253مسائل، م ال

 امام خمينى، استفتاآت، ج 142اى، اجوبه، س   آيت اهللا خامنه181 آيت اهللا تبريزى، استفتاءات، س 94
 آيت اهللا سيستانى، آيت اهللا مكارم، آيت اهللا فاضل و آيت اهللا نورى، تعليقات على العروه، ج 51، س 1
، 1 آيت اهللا صافى، هدايه العباد، ج 92، م 2وحيد، منهاج الصالحين، ج  آيت اهللا 25، احكام الوضو، م 1
  106م 
 آيت اهللا وحيد، 317المسائل، م   آيت اهللا نورى، توضيح316المسائل مراجع، م   توضيح95

  .اى  و دفتر آيت اهللا خامنه322المسائل، م  توضيح
كارم ونورى، تعليقات على العروة، افعال  امام خمينى، آيت اهللا سيستانى، آيت اهللا فاضل، آيت اهللا م96

، كيفية الوضو، االول آيت اهللا تبريزى، منهاج 2الوضو، االول آيت اهللا وحيد، منهاج الصالحين، ج 
 آيت اهللا صافى، هداية 80، م 1، كيفية الوضو، االول آيت اهللا بهجت، وسيلة النجاة، ج 1الصالحين، ج 

  91، م 1العباد، ج 
  .، افعال الوضو، االول1، ج  العروة الوثقى97
 آيت اهللا 124اى، اجوبه، س   خامنه244، افعال الوضو توضيح المسائل مراجع، م 1 العروه الوثقى، ج 98

  25وحيد، توضيح المسائل، م 
  24 آيت اهللا بهجت، توضيح المسائل مراجع، م 99

  ، افعال الوضو م 1 العروة الوثقى، ج 100
 و آيت اهللا بهجت، توضيح 1795ضو، شرط سوم و چهارم و م  توضيح المسائل مراجع، شرائط و101

 1791 و 273 آيت اهللا نورى، توضيح المسائل، م 1408المسائل، شرائط وضو، شرط سوم و چهارم و م 
  .و دفتر آيت اهللا وحيد

  179 توضيح المسائل مراجع، شرائط وضو، شرط سوم و م 102
  . العروة الوثقى، شرائط الوضو، التاسع103
  .وة الوثقى، شرائط الوضو، التاسع العر104
 و آيت اهللا نورى، 299المسائل، م   آيت اهللا وحيد، توضيح293المسائل مراجع، م   توضيح105

  29المسائل، م  توضيح
 آيت اهللا نورى، توضيح 297 آيت اهللا وحيد، توضيح المسائل، م 291 توضيح المسائل مراجع، م 106

  .اى  و دفتر آيت اهللا خامنه292المسائل م، 
المسائل،  اهللا نورى، توضيح  آيت362المسائل، م  اهللا وحيد، توضيح  آيت256المسائل مراجع، م   توضيح107
  .اى اهللا خامنه  دفتر آيت257م 

اهللا نورى،   آيت329المسائل، م  اهللا وحيد، توضيح  آيت323، م 1المسائل مراجع، ج   توضيح108
  .اى اهللا خامنه  دفتر آيت324المسائل، م  توضيح

، 1اهللا فاضل، تعليقات على العروة، ج  اهللا مكارم و آيت اهللا نورى، آيت اهللا سيستانى، آيت  امام، آيت109
اهللا بهجت،  اى، آيت اهللا خامنه  و دفتر آيت158اهللا تبريزى، استفتاءات، س   و آيت30شرايط الوضو، م 

  .اهللا وحيد اهللا صافى و آيت آيت
  7 س ، وضو،1 امام، استفتاءات، ج 110
 148 و 147اى، اجوبة االستفتاءات، س  اهللا خامنه  آيت990، س 5اهللا تبريزى، صراط النجاة، ج   آيت111

اهللا   و دفتر آيت184، س 1المسائل، ج  اهللا فاضل، جامع  آيت5 س 1اهللا نورى، استفتاءات، ج  و آيت
  .اهللا مكارم سيستانى و آيت

  .اهللا بهجت ت و دفتر آي54 و 53، س 1 جامع االحكام، ج 112
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  .اهللا وحيد  دفتر آيت113
  .، فصل فى االغسال1 العروة الوثقى، ج 114
  .، االغسال المندوبه1 و العروة الوثقى، ج 644 توضيح المسائل مراجع، م 115
 آيت اهللا وحيد، 381 آيت اهللا نورى، توضيح المسائل، م 380 توضيح المسائل مراجع، م 116

  .اى  خامنه و دفتر آيت اهللا386المسائل، م  توضيح
  38 و 361المسائل مراجع، م   توضيح117
  .، االولى، كيفية الغسل1 العروة الوثقى، ج 118
  38 آيت اهللا وحيد، توضيح المسائل، م 374 توضيح المسائل مراجع، م 119
  36المسائل مراجع، م   توضيح120
  18، م 1 همان و آيت اهللا سيستانى، منهاج الصالحين، ج 121
  37المسائل، م  ح آيت اهللا وحيد، توضي122
  38 توضيح المسائل مراجع، م 123
 امام خمينى، آيت اهللا نورى، آيت اهللا فاضل، آيت اهللا مكارم و آيت اهللا سيستانى، تعليقات على 124

 آيت 278، شرائط الوضو، الثانى آيت اهللا بهجت و آيت اهللا صافى، توضيح المسائل مراجع، م 1العروه، ج 
  .اى ى، توضيح المسائل، شرائط وضو، شرط ششم دفتر آيت اهللا خامنهاهللا وحيد و آيت اهللا تبريز

  38المسائل، آيت اهللا نورى، م   توضيح380المسائل، مراجع، م   توضيح125
  36المسائل، م   و آيت اهللا نورى، توضيح365المسائل مراجع، م   توضيح126
المسائل   اهللا مكارم، توضيح آيت370المسائل، م   آيت اهللا وحيد، توضيح191اى، اجوبة، س   خامنه127

  36مراجع، م 
  36المسائل مراجع، م   توضيح128
  36المسائل مراجع، م   آيت اهللا سيستانى، توضيح129
، 1 آيت اهللا مكارم، تعليقات على العروة، ج 22، واجبات الغسل، م 1 امام خمينى، تحريرالوسيلة، ج 130

 آيت اهللا نورى، 389سائل مراجع، م الم  آيت اهللا صافى، توضيح15مستحبات غسل الجنابة، م 
  39المسائل، م  توضيح

المسائل، م   آيت اهللا وحيد، توضيح389المسائل مراجع، م   توضيح187اى، اجوبة، س   آيت اهللا خامنه131
  1، مستحبات غسل الجنابة، م 1 آيت اهللا فاضل، تعليقات على العروة، ج 395

  22، م 1 آيت اهللا بهجت، وسيلة النجاة، ج 132
 و آيت اهللا 163، س 1 آيت اهللا فاضل، جامع المسائل، ج 87، س 1 آيت اهللا مكارم، استفتاءات، ج 133

  .، احكام الحائض233، م 1تبريزى، منهاج الصالحين، ج 
  .، احكام الحائض43، م 1 وامام خمينى، تعليقات على العروة، ج 175اى، اجوبة، س   آيت اهللا خامنه134
  18اى، اجوبة، س   و خامنه392المسائل، م   آيت اهللا وحيد، توضيح386 المسائل مراجع، م  توضيح135
اى،  اهللا خامنه  آيت386المسائل مراجع، م   توضيح19، واجبات الغسل، م 1 امام، تحرير الوسيلة، ج 136

 و تعليقات على العروة، فصل فى 387اهللا نورى، توضيح المسائل، م   و آيت185اجوبة االستفتاءات، س 
  ت الغسل، م مستحبا

  386المسائل مراجع، م   توضيح137
  386 همان، م 138
  20، م 1اهللا تبريزى، منهاج الصالحين، ج   آيت139
  39المسائل، م  اهللا وحيد، توضيح  آيت140
  21، م 1اهللا بهجت، وسيلةالنجاة، ج   آيت141
، احكام 1ى، ج  و العروة الوثق472 آيت اهللا وحيد، توضيح المسائل، م 466 توضيح المسائل مراجع، م 142

  2الحائض، م 
  18اى، اجوبه، س   آيت اهللا خامنه646 و 391المسائل مراجع، م   توضيح143
  47 و م 397المسائل، م   آيت اهللا وحيد، توضيح646 و 391المسائل مراجع، م   توضيح144
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  65 و آيت اهللا وحيد، توضيح المسائل، م 644 توضيح المسائل مراجع، م 145
 و آيت اهللا وحيد، توضيح 644 توضيح المسائل مراجع، م 1، االغسال المندوبه، م 1 العروة الوثقى، ج 146

  65المسائل، م 
  18اى، اجوبه، س   آيت اهللا خامنه391المسائل مراجع، م   توضيح147
  39المسائل، م   آيت اهللا وحيد، توضيح391المسائل مراجع، م   توضيح148
  38، توضيح المسائل، م اهللا نورى  و آيت379 توضيح المسائل مراجع، م 149
  38اهللا وحيد، توضيح المسائل، م   و آيت379 توضيح المسائل مراجع، م 150
المسائل،  اهللا وحيد، توضيح  آيت681المسائل، م  اهللا نورى، توضيح  آيت680المسائل مراجع، م   توضيح151
  .اى اهللا خامنه  دفتر آيت687م 

  20اى، اجوبة االستفتاءات، س   آيت اهللا خامنه152
 امام خمينى، آيت اهللا نورى تعليقات على العروة، كيفيه التيمم و آيت اهللا سيستانى، منهاج 153

  .، التيمم، الفصل الثالث1الصالحين، ج 
، التيمم، الفصل الثالث 2 آيت اهللا وحيد، منهاج الصالحين، ج 284 آيت اهللا تبريزى، استفتاءات، س 154

 آيت اهللا مكارم، تعليقات على العروة، كيفيه التيمم، آيت 700، المسائل مراجع، م آيت اهللا بهجت، توضيح
  50، م 1اهللا صافى، هداية العباد، ج 

  . آيت اهللا فاضل، تعليقات على العروة، كيفيه التيمم155
 آيت اهللا وحيد، 701المسائل، م   آيت اهللا نورى، توضيح700المسائل مراجع، م   توضيح156

  70المسائل، م  توضيح
 دفتر 136، س 1 آيت اهللا صافى، جامع االحكام، ج 243، تيمم، س 1نى، استفتاءات، ج  امام خمي157

  .همه
  33المسائل مراجع، م   و آيت اهللا نورى، توضيح335المسائل مراجع، م   توضيح158
  33المسائل مراجع، م   آيت اهللا مكارم، توضيح159
  33المسائل مراجع، م   آيت اهللا تبريزى، توضيح160
  34المسائل، م  يد، توضيح آيت اهللا وح161
  .اى  دفتر آيت اهللا خامنه714 آيت اهللا وحيد، توضيح المسائل، م 707 توضيح المسائل مراجع، م 162
 آيت اهللا وحيد، 715المسائل، م   آيت اهللا نورى، توضيح707المسائل مراجع، م   توضيح163

  71المسائل، م  توضيح
  68المسائل مراجع، م   توضيح164
  68المسائل، م   و آيت اهللا نورى، توضيح485، م 1، وسيلةالنجاة، ج  آيت اهللا بهجت165
 و 692المسائل، م   و آيت اهللا وحيد، توضيح685المسائل مراجع، م   آيت اهللا سيستانى، توضيح166

  21اى، اجوبة، س  خامنه
  .، فيما يصح التيمم به1 العروة الوثقى، ج 288 آيت اهللا تبريزى، استفتاءات، س 167
مينى، آيت اهللا سيستانى و آيت اهللا فاضل، تعليقات على العروة، فصل فيما يصح التيمم به  امام خ168

  21اى، اجوبة، س   و آيت اهللا خامنه692المسائل، م  آيت اهللا وحيد، توضيح
 آيت اهللا مكارم، تعليقات على العروة، فصل فيما يصح التيمم به و آيت اهللا تبريزى، منهاج الصالحين، 169
  35، م 1ج 
، م 1 آيت اهللا نورى، تعليقات على العروة، فصل فيما يصح التيمم به آيت اهللا صافى، هداية العباد، ج 170

  48، م 1 آيت اهللا بهجت، وسيلة النجاه، ج 494
  .اى اهللا خامنه  دفتر آيت699المسائل، م  اهللا نورى، توضيح  آيت698المسائل مراجع، م   توضيح171
  70المسائل، م  اهللا وحيد، توضيح  و آيت698المسائل مراجع، م   توضيح172
  69المسائل مراجع، م  اهللا مكارم، توضيح  آيت173
 امام خمينى، آيت اهللا فاضل، آيت اهللا نورى، آيت اهللا مكارم و آيت اهللا سيستانى، تعليقات على 174

  .فىاى، بهجت، وحيد، تبريزى و صا  و دفتر آيات عظام خامنه15، احكام الغسل، م 1العروه، ج 
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  2 العروة الوثقى، فصل فى التيمم، م 175
  72المسائل مراجع، م   امام خمينى، توضيح727المسائل، م   آيت اهللا نورى، توضيح176
  73المسائل، م   آيت اهللا وحيد، توضيح726المسائل مراجع، م   توضيح177
  72المسائل مراجع، م   آيت اهللا مكارم، توضيح178
 آيت اهللا وحيد، 720المسائل، م   اهللا نورى، توضيح آيت719المسائل مراجع، م   توضيح179

  .اى  دفتر آيت اهللا خامنه726المسائل، م  توضيح
 آيت اهللا وحيد، 671المسائل، م   آيت اهللا نورى، توضيح670المسائل مراجع، م   توضيح180

  .اى  و دفتر آيت اهللا خامنه677المسائل، م  توضيح
  .بع العروة الوثقى، فصل فى التيمم، الرا181
 آيت اهللا وحيد، 670المسائل، م   آيت اهللا نورى، توضيح669المسائل مراجع، م   توضيح182

  67المسائل، م  توضيح
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  73المسائل، م   آيت اهللا صافى، توضيح190
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  55، ص 1، ج )ره(سرگذشتهاى ويژه از زندگى امام خمينى   ٢٣٨
  .ده مصطفوى، دختر حضرت امام، خاطره از خانم فري1371، خرداد 3مجله، پيام زن، ش   ٢٣٩
  1368، بيست و يك تير ماه سال 3659روزنامه كيهان، شماره   ٢٤٠
  .، خاطره از خانم نعيمه اشرافى نوه حضرت امام1369، خرداد 1267مجله زن روز، ش   ٢٤١
  .49 و 48فصل سبز، خانم صديقه مصطفوى دختر حضرت امام ره، ص   ٢٤٢
  .161ام ره، ص فصل صبر، على اشراقى نوه حضرت ام  ٢٤٣
  10 ص 32مجله حوزه، شماره   ٢٤٤
  .، خاطره از حجة االسالم ناصرى137، ص 4سرگذشتهاى ويژه از زندگى امام، ج   ٢٤٥
  .، خاطره از حجة االسالم فرقانى66 و 65سرگذشتهاى ويژه، ج اول، ص   ٢٤٦
  1369روزنامه رسالت، ويژه نامه پيك هجران، خرداد   ٢٤٧
  . از حجة االسالم عباس مهرى، خاطره160 ص 6همان، ج   ٢٤٨
  ، خاطره از خانم فاطمه طباطبائى75امام در سنگر نماز، ص   ٢٤٩
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  .، خاطره از خانم نعيمه اشراقى نوه حضرت امام قدس سرّه70امام در سنگر نماز، ص   ٢٥١
  ، خاطره به نقل از يادگار گرامى امام حاج احمد آقا71 نماز، ص امام در سنگر  ٢٥٢
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  هاشم رسولى محالتى
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  .72، ص 7داستانها و پندها، ج   ٢٦٣
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  226سيماى فرزانگان، ص   ٢٧١
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