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11 مقدمه

مقدمه

سلوک و منش بزرگان و برگزيدگان هر جامعه ای، الگوی مناسبى برای شیوه ی 

رفتار مردمان آن جامعه است. بر اساس آيات شريفه ی قرآن، برترین الگوی ما 

مى باشند.   معصومین بعدی  مرتبه ی  در  اعظم و  پیامبر  مسلمانان، 

 عالمان ربانى و بزرگان و اولیای الهى به عنوان رهروان راستین معصومین

باشند.  بزرگواران  این  روشن  راه  تمام نمای  آیینه ی  مى توانند  يادی  ز حد  تا  نیز 

يج سیره ی علمای ربانى و  از این رو، مقام معظم رهبری بر امر تدوین و ترو

کید مى کند و مى فرمايد: قله های تهذيب تأ
یــم... . رفتــار این هــا، شــناخت زندگــی این هــا، حرف هــای  مــا قله هــای تهذیــب دار
کــه می توانــد انســان را  ین چیزهایــی اســت  این هــا، خــودش یکــی از شــفابخش تر

کنــد... .1 کنــد، بــه انســان آرامــش بدهــد، روشــنایی بدهــد، دل هــا را نورانــی  آرام 

و نیز مى فرمايد:
ــب  ــزرگان اهــل تهذی ــان شــرح حــال ب ــر دارد، بی ــی تأثی ــه خیل ک ــی  کارهای ... یکــی از 
یســید و همین هــا را بیــن طلبه هــا  کتــاب بنو بــاره این هــا  و اهــل اخــاق اســت. در

کنیــد.2 پخــش 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه قم، 1389/07/29.
2 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی حوزه، 1389/8/5.
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يــج و  بــر ایــن اســاس، معاونــت تهذيــب و تربیــت حوزه هــای علمیــه بــا هــدف ترو

يــان، تألیــف و تدویــن مجموعــه  گســترش اخــالق و آداب اســالمى در میــان حوزو

کتاب هایــی در زمینــه ســیره ی عملــى و رفتــاری علمــا و بــزرگان حــوزه را در دســتور 

کار خــود قــرار داده اســت. 

اخالقى  ارز ش های  و  فضایل  بی کران  يای  در از  قطره ای  پیش رو،  مجموعه ی 

سفارش  به  که  است  نماز  به  اهتمام  در  حوزه  بزرگان  و  انديشمندان  رفتاری  و 

و نظارت مدیريت مطالعات و برنامه ریزی تهذیبى معاونت تهذيب و تربیت، 

از دل خوانندگان  زنگار  اثر،  این  يم مطالعه ی  امیدوار به نگارش درآمده است. 

شفا  را  معرفت  و  حقیقت  تشنگان  و  مشتاقان  رنجور  و  خسته  جان  زدوده، 

 بخشیده و زمینه را برای انس هر چه بیشتر با نماز فراهم    سازد.

در پايان از پژوهشگر محترم حجت االسالم و المسلمین آقای مهدی محمدی 

و  االسالم  حجت  از  نیز  و  شد  تدوین  ی  و همت  به  حاضر  کتاب  که  صیفار 

بر  را  اثر  نهایی  ویرايش  و  اصالح  بازبینى،  که  على محمدی  کاظم  المسلمین 

عهده داشت، قدردانى مى شود. 

معاونت تهذيب و تربیت حوزه های علمیه
مدیريت مطالعات و برنامه ریزی تهذیبى
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پیش گفتار
کــه ادیــان الهــی در برابــر آدمــی  نمــاز معبــر اصلــی بــراى ســلوك انســان در راهــی اســت 
نهاده انــد تــا بتوانــد از آن بــه هــدف و غایــت اصلــی حیــات، یعنــی رســتگارى و 
خوشــبختی دنیــا و آخــرت دســت یابــد. نمــاز اولیــن قــدم ســلوك الــی اهلل اســت؛ ولــی 
ــد  ــز می توان کــه در اوج کمــال بشــرى نی ــه اندازه ای ســت  ظرفیــت ایــن عامــل الهــی ب
ــر  ــی پیامب ــخ، یعن ی ــن انســان تار ی ــه برتر ک ــا آن جــا  ــرواز انســان عرشــی شــود، ت ــال پ ب
گرامــی اســام] [مــی فرمایــد: "نمــاز نــور چشــم مــن اســت" و در هنــگام فرارســیدن 
وقــت نمــاز از مــؤذن خــود می خواهــد کــه بــا ســردادن بانــگ اذان، جــان او را کامیــاب 
کــه هیــچ عامــل عبــادى  گفــت  و سرشــار از راحــت و امنیــت ســازد. شــاید بتــوان 
کارگشــا و نیــرو  ــراى او  ــه در همــه ى مراحــل تکامــل معنــوى انســان ب دیگــرى این گون

بخــش و پیش برنــده نیســت.1

مقامات  سیر  برای  الهى،  اوصیای  و  اولیا  انبیا،  که  است  دلیل  همین  به  و 

معنوی، به آن چنگ زده اند و جز با نماز، به خدا نرسیده اند. از همین منشأ اوج 

که علمای ربانى و عرفای الهى، مقامات شناخت خدا و رسیدن به او را  است 

طى نکرده اند، مگر با بزرگ شمردن نماز. هیچ عبادتى، مثل نماز نیست و هیچ 

کشف حجاب ها نمى رساند.  وسیله ای، مانند نماز به اوج معنويت، عرفان و 

1 . پیام مقام معظم رهبری به نهمین اجالس سراسری نماز، 1378/6/18.
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 اهمیــت دادن بــه خــود نمــاز، وقــت اول نمــاز و بــا جماعــت خوانــدن نمــاز، و 

کیــد فــراوان در  توجــه بســیار بــه نمــاز شــب يــا ســایر نماز هــای مســتحبى، بــا تأ

روايــات آمــده اســت. امــا فراتــر از مرحلــه ی ســخن، بــه وســیله ی مقربــان درگاه 

الهــى بــه منصــه ی ظهــور رســیده اســت. ســیری در زندگــى معصومیــن و 

علمــای ربانــى )رضــوان اهلل تعالــى علیهــم( نشــان آشــکاری بــر نقــش بســیار ســترگ 

کــه هیــچ مقامــى از مقام هــای  نمــاز در ســیر الــى اهلل از اول تــا آخــر اســت؛ بــه طــوری 

ــد. ــق نمى ياب ــاز تحق ــدون نم ــلوک، ب ــای س گام ه ــوی و  معن

ــا مطالعــه ی »نمــاز در ســیره ی علمــا«، چراغ هــای  کــه ب بنابرایــن چــه بجاســت 

يابیــم و انگیــزه ی خــود را بــرای دســت يابی بــه ایــن معجــون الهــى  راه هدايــت را در

ارتقــا دهیــم و معنويــت خــود را بــا آن بــه اوج رســانیم.

مهدی محمدی صیفار
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اهمیت و عظمت نماز

که به جایی رسیده اند، به نماز  نماز، معشوق دلدادگان و سالکان است. آنان 

چنگ زده اند و در نماز، خود و خدای خود را يافته اند. عارفان، انس با خدا را 

در نماز مى جويند و از آن لذت مى برند. حضرت آيت اهلل بهجت مى فرمود: 
کــه حــاج میــرزا حســین حــاج میــرزا خلیــل ]تهرانــی[ از یکــی از اســاتید مــا نقــل شــده 
ناهــار  »می دانــی  فرمــود:  می خــورد،  ناهــار  کــه  حالــی  در   - نجــف  علمــای  از   -
کنــم. فعــاً از هیــچ  کــه کیســه ای را پــر  خــوردِن مــن مثــل چیســت؟ مثــل ایــن اســت 

چیــز لــّذت نمی بــرم، جــز نمــاز!«
    کام ایشــان بــا مقــام مرجعیتــی کــه داشــته، هیــچ محمــول بــر غــرض و مــرض نبــود؛ 

یــم بــه جــز از نمــاز. 1 ولــی مــا کامــا بــه عکــس ایشــان، از همــه چیــز لــذت می بر

نمــاز در نظــر علمــا و بــزرگان دیــن، جايــگاه بســیار ســترگ و باعظمتــى دارد و در 

ــار  ــه انتظ ــان آن، ب ــیدن زم ــرای فرارس ــد ب ــه باي ک ــت  ــزرگ اس ــدر ب ــان، آن ق ــم آن چش

گــر برخــى، نســبت بــه نمــاز بی مباالتــى مى کننــد  کــرد. ا نشســت و لحظه شــماری 

کــه اهمیــت آن را درک نکرده انــد.  و آن را بــه تأخیــر مى اندازنــد، ناشــى از آن اســت 

که: کوهستانى نقل شده است  در احواالت مرحوم آيت اهلل شیخ محمد 
روزی به خاطر اختاف بر سر یکی از مزارع روستاهای کوهستان، نزاع و کش مکش 
بین دو روستای هم جوار رخ داد. از باب این که حق با اهالی محل بود، معظم له 

1 . رخشاد، در محضر حضرت آیت اهلل العظمی بهجت، ج3، ص152.
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از آنان جانب داری کرد و معتقد بود مزرعه متعلق به اهالی روستا است. این مسأله 
کنند. ایشان در جواب آنان  موجب شد عده ای از طرف های درگیر به آقا اهانت 
فرمود: من دو رکعت نماز قبول شده را به تمام دنیای شما نمی دهم، بلکه حتی یک 

حمد را هم معاوضه نمی کنم.1

کــه اولیــای الهــى، هنــگام فرارســیدن وقــت نمــاز، بلکــه از قبــل  چنیــن اســت 

منتظرنــد تــا نــدای الهــى ســر داده شــود و آنــان ســراپا بــه نمــاز مشــغول شــوند. 

گفتن مستقیم بنده با معبود و ياری خواستن از اوست و  نماز خواندن، سخن 

ياد  چه جايگاهى باالتر از این. با این حال، راه های کج دنیا برای فريفتن انسان ز

که همواره از خدا مى خواهد  است و این ذکرها و استمدادهای او در نماز است 

 اصفهانى نخودکى  آيت اهلل  بیان  در  بماند.  ثابت قدم  مستقیم  صراط  در 

آمده است:
ــزارم و در هــر  ــه در هــر شــبانه روز، پنــج نوبــت نمــاز می گ ــودم در این ک ــر ب وقتــی متفّک
یــم:  نمــاز، دو بــار ســوره ی حمــد می خوانــم؛ یعنــی در هــر شــبانه روز ده مرتبــه می گو
ُمْســَتقیَم«؛ چــون بــه قلبــم خطــور کرد 

ْ
ــراَط ال ــاَك َنْســَتعیُن * اْهِدَنــا الّصِ ــاَك َنْعُبــُد َو ِإّیَ »ِإّیَ

کــه از مــا ســر می زنــد، توســط پنــج حــواّس ظاهــر و پنــج حــواّس باطــن  کــه هــر عملــی 
ــد اســتعانت  ــر روز از خداون ــز ه ــا نی ــن م  ده حــس می شــود؛ بنابرای

ّ
ــا ــه جمع ک اســت 

ییــم و می خواهیــم کــه: مــا را در ایــن ده حــّس کمــک و اعانــت فرمــا و هــر یــک  می جو
کــن!2 از حــواس مــرا بــه راه راســت هدایــت 

نماز در نظر سید مرتضى از چنان اهمیت و جايگاهى برخوردار است که در 

کنند.  اواخر عمر  وصیت مى کند دوباره نمازهايش را قضا 

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص98.  . 1
2 . مقدادی اصفهانی، نشان از بی نشان ها، ص379.
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کــه در طــول عمــرم خوانــده ام،  در وصیــت ايشــان آمــده اســت:تمام نمازهــای مــرا 

کردنــد، ایــن طــور  بــه نیابــت از مــن دوبــاره بخوانیــد. وقتــى از علــت آن ســؤال 

جــواب فرمودنــد:
 مــن عاقه منــد بــه نمــاز و عاشــق راز و نیــاز بــا خــدا بــودم و از آن لــذت فــراوان 
می بــردم و همیشــه قبــل از رســیدن وقــت نمــاز، بــرای آن لحظه شــماری می کــردم. بــه 
همیــن دلیــل، شــاید نماز هــای مــن صــد در صــد خالــص بــرای خــدا نبــوده و لــذت 
کــه یــک درصــد هــم  روحــی خــودم در به جــا آوردن آن هــا نقــش داشــته و نمــازی 

ــر خــدا باشــد، شایســته  در گاه خــدا نیســت.1 ــرای غی ب

به  توجه  آنان،  نظر  به  دارد.  اهمیت  بسیار  نیز  نماز  بزرگان دین، مقدمات  برای 

نماز  مقدمات  از  يکى  وضو  مى شود.  نماز  در  قلب  حضور  موجب  مقدمات، 

به جا  با آداب و مستحبات مربوط  را  آن  که علما همواره تالش مى کنند  است 

آورند. بعضى از نمازگزاران در به جا آوردن مقدمات نماز، به ویژه در وضو، افراط 

وضو،  هنگام  که  طوری  به  مى کشد؛  طول  آن ها  گرفتن  وضو  مدت ها  و  دارند 

يادی نیز مصرف مى کنند و موجب اسراف مى شوند. علما معموال تالش  آب ز

کمترین مقدار آب، وضو بگیرند و از اسراف پرهیز نمايند. حضرت  داشتند با 

امام خمینى، بهترین نمونه ی چنین انسانى است. در خاطرات يکى از ياران 

گرفتن، امامآب اضافه مصرف نمى کردند  که در هنگام وضو  امام آمده است 

و حتى در فاصله ی بین مسح و شست وشوى دست راست و چپ، شیر آب را 

يخت.2  مى بستند و يک قطره از آن به زمین نمى ر

1 . شریفی، سیدمرتضی پرچمدار علم و سیاست، ص63.
2 . قوچانی، خاطرات سال های نجف، ج1، ص143.
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1.ارزش نماز

مرحوم شیخ غالم رضا یزدی به نمازهای مستحبى بسیار اهمیت مى داد و از هر 

که در روز چندین ساعت  فرصتى برای نماز خواندن استفاده مى کرد؛ به طوری 

مشغول نماز بود. وقتى دوستان ايشان مى گفتند ما نمى دانیم شما در نماز چه 

گر شما بدانید از این جا  که این قدر نماز مى خوانید؟ مى فرمود: ا چیزی ديده ايد 

که برداشتید، دومى  يخته است؛ اولى را  ی زمین اشرفى1 ر کیلومتر راه، رو تا چند 

کار را مى کنید. نماز ارزشش خیلى باالتر از  يد و تا به آخر ، همین  را هم بر مى دار

گنج است. ارتباط بنده با خداست؛ آن هم ارتباط مستقیم.  اشرفى است. نماز 

ايشان هر وقت منتظر کسى بود، در همان جا مشغول نماز مى شد و از وقتش برای 
نیايش با معبود استفاده مى کرد.2

2.نماز، نور چشم

کــه والدیــن  ــه ســبب محبتــى اســت  ــدر و مــادر اســت، ب ــور چشــم پ ــد، ن گــر فرزن ا

ــه اســت  ــزرگ مى شــمارند. نمــاز در چشــم بعضــى این گون ــه فرزنــد دارنــد و او را ب ب

از  مى شــود.  آنــان  چشــم  نــور  کــه  مى ورزنــد  عشــق  نمــاز  بــه  شــديد  آن چنــان  و 

روشــن  چشمانشــان  و  شــاد  مى رســد،  نمــاز  هنگامــه ی  هــرگاه  کــه  این روســت 

مى فرمايــد:  بهجــت آيــت اهلل  مى گــرد. 

1 .نوعی سکه طال و واحد پول در زمان قدیم بود.
2 . فهری زنجانی، پرواز در ملکوت، ص114.
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بــاره ی  کــه شایســته اســت در برخــی از علمــا بــه راســتی وضــع نمازشــان طــوری بــود 
ة.«1 از 

َ
ــا ــی  الَصّ ــی  ِف ُة َعْیِن ــَرّ گفتــه شــود: نمــاز نــور چشــم آنــان بــوده اســت. »ُق آنــان 

ــا آن هــا،  ــر را هــم شــنیده ایم. مــا در مقایســه ی ب ــه ایــن ام ــح ب ی بعضــی از آن هــا تصر
ــازی مشــغولیم.2 ــه ب ــه ب ک ــی هســتیم  ــد بچه های مانن

کشف حقایق است 3.نماز 

برای  و  است  تکلیف  رفع  بعضى،  برای  دارد.  فايده  و  اثر  مرتبه ای،  هر  در  نماز 

فانى و سیر در عالم  از دنیای  نماز عشق مى ورزند، رهایی  به  که  عده ای ديگر 

ديگر. آيت اهلل ملکى تبریزی از جمله عرفایی است که لذت نماز را چشیده 

گوشه ای از آن را چنین بازگو مى کند: که  و به حقايقى دست يافته است 
تــر می نمایــد و خــود را از یــاد دنیــای بی ارزش،  گاه روح نمازگــزار رو بــه ســوی عالــم باال
تهــی می ســازد. بدین گونــه اندیشــه و فکــرش را از بعضــی بندهــا رهــا می کنــد و تحــت 
گاه پــرده از روی بعضــی   تأثیــر عوالــم نورانــی بــاال قــرار می گیــرد و در ایــن حــال، 
حقایــق قرآنــی برداشــته می شــود و آن حقایــِق کشــف شــده بــر دِل او آشــکار می گردنــد 
ــی، چنــان فایــده ای می بــرد کــه بــا ســال های ســال عبــادت، 

ّ
و او از ایــن کشــف و تجل
بــه آن فایــده نمی رســد.

گاه حقیقــت نام هــای خداونــد متعــال هنــگام قرائــت بــرای بنــده مکشــوف می گــردد و 
کنــد؛ در نتیجــه از هــوش مــی رود.3 جســم بنــده نمی توانــد بــار آن را تحّمــل 

کم ثالٌث: النساُء و الّطیب و ُجعلت قّرُة عینی فی الصاله؛ از دنیای شما  1 . قال رسول اهلل: »ُحّبَب الّیَ ِمن دنیا
سه چیز مورد عالقه ی من است: زنان، عطر و نور چشم من در نماز است. )مجلسی، بحاراالنوار، ج76، ص141(

2 . رخشاد، در محضر حضرت آیت اهلل العظمی بهجت، ج2، ص87.
3 . ملکی تبریزی، اسرار الّصلوه، ص328.
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4.جشن تکلیف

کوچه هــا  مى رفتنــد.  طــاووس«  بــن  »ســّید  منــزل  طــرف  بــه  گــروه  گــروه  مــردم، 

کــه ایــن جشــن، بــه چــه مناســبتى  گردان ســّید نمى دانســتند  شــلوغ بــود و شــا

گمانــى مى داشــت؛ اّمــا از آن مطمئــن  کــدام در ذهــن خــود  برگــزار مى شــود. هــر 

نبــود. يکــى مى گفــت: البــد »عیــد« اســت و مــا نمى دانیــم. آن ديگــرى مناســبت 

ديگــرى را حــدس مــى زد؛ اّمــا همگــى ســّید را خــوب مى شــناختند و مى دانســتند 

کــه حتمــًا آن جشــن، مناســبتى دارد.

منــزل ســّید از جمعیــت مــوج مــى زد. ذکــر صلــوات و قرائــت شــعر در مــدح 

کــه  بــود  تنهــا ســّید  ایــن میــان  و در  بــود  کــرده  پــر  را  ائمــه فضــاى خانــه 

چیســت ؟ بــراى  جشــن  آن  مى دانســت 

کرده بود. سرانجام يکى از آنان پرسید:  گردان را طاق  سکوت سّید، طاقت شا

گر مناسبت جشن را بدانیم، بیشتر خوشحال خواهیم شد. ا

تبّسم شیرينى بر چهره ی سّید نقش بست و گفت: امروز يکى از بهترین روزهاى 

عمر من است. چندین سال پیش، در چنین روزى من به سن تکلیف رسیدم و 

که مورد خطاب خداوند رحمان باشم و به اداى تکلیف  کردم  لیاقت آن را پیدا 
الهى بپردازم؛ از این جهت، من هر سال این روز را جشن مى گیرم.1

کتــاب »المراقبــات«، ص257-256  1 . علــم الهــدی، نمــاز ســرود ایمــان، ص33. مرحــوم آیــت اهلل ملکــی تبریــزی در 
کــرده اســت. نیــز بــه آن اشــاره 
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5.نماز در آخرین لحظه های عمر

کــه در همــه حــال مى خواهنــد در  لــذت نمــاز بــرای عاشــقان آن تــا حــدی اســت 

نمــاز باشــند. حجــت االســالم و المســلمین حــاج ســید احمــد فهــرى در مقدمه ی 

کیفیــت رحلــت آيــت اهلل میــرزا جوادآقــا ملکــى  کتــاب شــريف »رســاله  لقــاء اهلل«، 

تبریــزی را در حــال نمــاز چنیــن بیــان مى کنــد:
ــه  ک  ــد ورع، مرحــوم آقــاى حــاج آقــا حســین فاطمــی قمــی شــنیدم از زاهــد عاب
کــه فرمــود: از مســجد جمکــران بازگشــتم. در منــزل  از دوســتان مرحــوم ملکــی بــود 
یــاى حــال تــو شــده اســت. فرمــود:  کــه آقــاى حــاج میــرزا جــواد، جو گفتنــد  بــه مــن 
کــه از ایشــان داشــتم، بــا عجلــه بــه خدمتــش رفتــم )و بــه  مــن بــا ســابقه ی کســالتی 
ــرده و خضــاب بســته و  ک ــدم ایشــان اســتحمام  ــود(. دی ــم فرمــود عصــر جمعــه ب گمان
کیــزه در بســتر بیمــارى افتــاده و آمــاده ی اداى نمــاز ظهــر و عصــر اســت. در  پــاك و پا
کــرد و دعــاى تکبیــرات افتتاحیــه را خوانــد  گفتــن اذان و اقامــه  میــان بســتر شــروع بــه 
کبــر، روح مقدســش از بــدن  گفــت اهلل ا کــه بــه تکبیــرة االحــرام رســید و  و همیــن 

کــرد.1 اقدســش بــه عالــم قــدس پــرواز 

6.اسباب در خدمت نمازگزار

ســال هاى پیــش از پیــروزى انقــالب، روزى بــه اتفــاق يکــى از پســر عموهايــم در 

کســى بوديــم. قريــب نیــم ســاعت  يکــى از خیابان هــاى تهــران ايســتاده، منتظــر تا

کســى مى آمــد، يــا پــر از مســافر بــود يــا نگــه نمى داشــت.  ايســتاديم. هــر چــه تا

گفــت: بفرماییــد  کــرد و بــه مــا  کســى آمــد و توقــف  گاه يــك تا خســته شــديم. نــا

ــا شــما را برســانم. مــا ســوار شــديم و  ســوار شــويد. هــر جــا مى خواهیــد بفرماییــد ت

کــه  گفتــم: شــکر خــداى را  گفتیــم. در میــان راه مــن بــه پســر عمويــم  مقصدمــان را 

1 . ملکی تبریزی، رساله لقاء اهلل، ص4.
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کــرد و مــا را ســوار  کــه بــه حــال مــا رّقــت  در تهــران يــك راننــده ی مســلمانى پیــدا شــد 

نمــود. راننــده شــنید و گفــت: آقايــان تصادفًا من مســلمان نیســتم و ارمنى هســتم. 

ــتم؛  ــلمان نیس ــه مس ــر چ گ ــت: ا گف ــودى.  ــا را نم ــه ی م ــور مالحظ ــس چط ــم: پ گفت

کــه عالــم مســلمان ها هســتند و لبــاس اهــل علــم دربردارنــد،  کســانى  بــه  اّمــا 

ديــدم.  کــه  امــرى  واســطه ی  بــه  مى دانــم؛  الزم  را  احترامشــان  و  عقیده منــدم 

ــزرا صــادق  کــه مرحــوم آيــت اهلل حــاج می گفــت: ســالى  ــده اى؟  پرســیدم: چــه دي

کردستان ســنندج حرکت  آقــا مجتهــد تبریــزى را بــه عنــوان تبعیــد از تبریــز بــه 

دادنــد، مــن راننــده ی اتومبیــل ايشــان بــودم. در میــان راه، نزديــك بــه درخــت و 

را  تــا نمــاز ظهــر و عصــر  آقــا فرمودنــد: این جــا نگهــدار  آبــی شــديم.  چشــمه ی 

کــه مأمــور ايشــان بــود، بــه مــن گفــت: اعتنــا نکــن و بــرو. مــن هــم  بخوانــم. ســرهنگى 

گهــان ماشــین خامــوش شــد.  اعتنایــی نکــرده، رفتــم. تــا نزديکــى آب رســیدم. نا

ــا ســبب خرابــی آن را بدانــم. هیــچ  کــردم، روشــن نگرديــد. پیــاده شــدم ت هــر چــه 

نفهمیــدم. ماشــین عیــب و ایــرادى نداشــت؛ اّمــا روشــن نمى شــد. آقــا فرمــود: 

کت شــد و  يــد نمــاز بخوانــم. ســرهنگ ســا کــه ماشــین متوقــف اســت، بگذار حــاال 

کــردن آالت ماشــین شــدم. هنگامــى  گرديــد. مــن هــم ســرگرم بــاز  آقــا مشــغول نمــاز 

کــه آقــا از نمــاز فــارغ شــد و در ماشــین نشســتند، بــا يــك اســتارت، ماشــین روشــن 
گرديــد و راه افتاديــم.1

1 . احمدپور ترکمانی، نماز خوبان، داستان 37.
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7.دو رکعت عشق

کــه خــود  دکتــر محمــود بروجــردی، دامــاد حضــرت اماممى گويــد:  خاطــره ای 

کــه  کردنــد، ایــن بــود  امــام در مــورد دستگیريشــان در 15 خــرداد بــرای مــا تعريــف 

يــد تــا من نمــاز بخوانم -  مى فرمودنــد: بــه آن هــا ]مأمــوران[ گفتــم: ماشــین را نگــه  دار

کردنــد، قبــل از نمــاز صبــح بــود - گفتند: نمى شــود.  وقتــى ايشــان را ســوار اتومبیــل 

گفتنــد: آخــر،  گفتــم: حــاال چــرا این قــدر متوحــش هســتید و مى ترســید؟  بــه آن هــا 

گــر مــا را بگیرنــد، تکه تکه مــان مى کننــد. مــردم خیلــى بــه شــما عالقــه دارنــد. ا

کــه بايســتى مراقــب ایــن اتومبیــل باشــند، عقــب مانــده بودنــد  اتومبیل هایــی هــم 

گیــر مــردم افتــاده باشــند. مــن اصــرار  کــه مبــادا آن هــا  و این هــا متوحــش بودنــد 

يــد تیمــم بکنــم،  گفتــم: نگــه دار يــد نمــاز بخوانــم. نگــه نداشــتند.  کــردم، نگــه دار

نگذاشــتند. يــک مرتبــه اتومبیــل پنچــر شــد. مــن هــم از اتومبیــل پاییــن آمــدم و 

کــردم. بعــد بــه اتومبیــل برگشــتم و نمــاز خوانــدم و بــه تهــران آمديــم. تیمــم 

کــه پشــت  امــام اضافــه فرمودنــد: شــايد در تمــام عمــرم، همــان دو رکعــت نمــاز را 
کــرده باشــند.1 بــه قبلــه، بــا تیمــم و در ماشــین خوانــدم، خداونــد قبــول 

8.مدام در نماز

کــه خانــه ی آن هــا  يکــى از يــاران آيــت اهلل حــاج آقــا بــزرگ عراقــى2 نقــل مى کنــد 

از پشــت، چســبیده بــه خانــه ی حــاج آقــا بــود. در شــب های تابســتان، ايشــان 

 . مى خوانــد...  نمــاز  پی درپــی  و  مى ايســتاد  نمــاز  بــه  ســاعت ها  پشــت بام  بــر 

ــب های  ــد. در ش ــته نمى ش ــتاد و خس ــاز مى ايس ــه نم ــم ب ــر ه ــت س ــاعت ها پش س

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص52.
2 . آیت اهلل محمدباقر محمدی عراقی )اراکی(، ملقب به حاج آقا بزرگ عراقی.
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کهولــت ســن، 102 رکعــت نمــاز مى خوانــد.1  احیــا بــا وجــود 

 اهمیت ندادن به نماز

عالــم ربانــى، جنــاب شــیخ جعفــر شوشــتری، ســبک شــمردن نمــاز را بــر پنــج 

قســم مى دانــد:

کفر است؛ که این موجب  اول( آدمى نماز را قبول نداشته باشد 

کند؛ دوم( نماز را ترک 

سوم( مسائل نماز را نداند و به فکر يادگیری آن ها نباشد؛

چهارم( نمازها را به وقت خود نخواند؛

پنجــم( نمــاز قضــا بــر عهــده اش باشــد و در صــدد به جــا آوردن آن نباشــد و ســال 
بــه ســال تأخیــر انــدازد.2

يم.  کدام قســم هســتیم و نماز را ســبک مى شــمار که از  حال خود بايد بســنجیم 

کــه بــه دو مــورد از آن در  اهمیــت نــدادن بــه نمــاز، دارای آثــار و پیامدهایــی اســت 

ســیره ی علمــا اشــاره مى شــود:

1. عمر بی برکت

عمر بی برکت، يکى از آثار سبک شمردن نماز است. آيت اهلل مجتهدی مى فرمايد:
ــه نمــاز  ــردم ب ــه اســت. چــون م ــر نمی شــود! برکــت از عمرهــا رفت اآلن دیگــر کســی پی
کــه بــه  اهّمیــت نمی دهنــد، عمرها یشــان برکــت نــدارد. در روایــت آمــده اســت: کســی 
کــه  نمــاز اهّمیــت ندهــد، بــه پانــزده بــا مبتــا می شــود. یکــی از آن باهــا ایــن اســت 

برکــت از عمــرش مــی رود.3

کبرنژاد، امیر شهر، ص33. 1 . ا
2 . دیلمی، هزار و یک نکته درباره نماز، ص137.

گلپایگانی، در محضر مجتهدی، ج2، ص190. 3 . محمودی 
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2. بی مباالت شدن نسبت به نماز

ــه  ــاد باشــد، ب ي ــرد مســلمان ز ــه مســائل دينــى ف ــدازه غیــرت دينــى و توجــه ب هــر ان

در  و  فــراوان مى دهــد  اهمیــت  اســت،  دينــى  مهــم  بســیار  از مســائل  کــه  نمــاز 

نظــرش بــزرگ جلــوه مى نمايــد؛ از ایــن رو نســبت بــه نمــاز بی مباالتــى نمى کنــد. 

در بیانــات آيــت اهلل مجتهــدی آمــده اســت:
یــه  گر گــر نمــاز شبشــان قضــا می شــد، می نشســتند  کــه[ ... ا ]در قدیــم این طــور بــود 
می کردنــد و ناراحــت می شــدند. حــاال نمــاز صبــح هــم قضــا می شــود، طــرف ککــش 
گــم شــود، دایــم دســت  گــر هــزار تومــان پولــش  نمی گــزد و هیــچ غّصــه ای نمی خــورد. ا
در ایــن جیــب و آن جیبــش می کنــد و ناراحــت می شــود؛ اّمــا نمــاز صبحــش کــه قضــا 
کــه غّصــه نخــورد، خیلــی بی عــار اســت! خیلــی  شــده، غّصــه ای نمی خــورد. کســی 

ــی بی عــار اســت!1 بی عــار اســت! خیل

1 . مزدآبادی، طریق دوست، ص60.
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الف( آداب نماز

موارد زیر جزء آداب نماز است:

1. استفاده از انگشتر عقیق؛

کیزه؛ 2. پوشیدن لباس پا

کردن موها؛  3. شانه 

کردن قبل از نماز؛ 4. مسواك 

5. خود را براى نماز خوشبو نمودن؛

6. خواندن نماز در اول وقت؛ 

7. خواندن نماز به جماعت؛

کــه بیــن اذان و اقامــه بــه انــدازه ی يــك ســجده  گونــه اى  8. گفتــن اذان و اقامــه بــه 

فاصلــه بینــدازد و دعاهــاى وارده را بخوانــد؛

9. همراه داشتن عمامه با تحت الحنك در نماز؛
10. پوشیدن لباس سفید و عبا براى نماز.1

فــراوان  تــالش  همــواره  کــه  مى دهــد  نشــان  ربانــى  علمــای  زندگــى  مطالعــه ی 

کــه مراعــات  کننــد و معتقــد بودنــد  داشــته اند تــا آداب نمــاز را بــه خوبــی مراعــات 

يــادی دارد. دربــاره ی رعايــت آداب نمــاز  آداب نمــاز، در حضــور قلــب تأثیــر ز

1 . موسوی خمینی، رساله ی توضیح المسائل، ص115؛ ولی ابرقوئی، آداب معنوی )2000 عمل مستحب و مکروه(، 
آداب نماز.
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توســط امــام خمینىآمــده اســت:
رعایــت  فرموده انــد،  رساله شــان  در  کــه  را  مســتحبانی  تمــام  امــام  نمــاز،  هــر  در 
می نمودنــد. ایشــان بــرای هــر نمــاز،  حتــی در بســتر و روی تخــت بیمارســتان، عمامــه 
یــش خــود را بــه دقت  یــون پخــش شــد، ر یز مختصــری می بســتند و آن گونــه کــه در تلو
کامــا ورانــداز  کــه داشــتند، خــود را  شــانه می زدنــد و پــس از آن در آینــه ی کوچکــی 
می کردنــد. در آینــه عمامه شــان را دو ســه بــار جابه جــا می کردنــد و ابروهایشــان را 
در آینــه می دیدنــد و صــاف می کردنــد و پــس از این کــه ســر و وضــع خــود را مرتــب 

می کردنــد، عطــر اســتعمال می نمودنــد.
یــش خــود را شــانه نزننــد. ... امــام در هــر  کــه ایشــان ر حتــی بیمــاری مانــع نمی شــد 
نمــاز، اذان و اقامــه می گفتنــد و در نمــاز، عمامــه را تحــت الحنــک می بســتند و... .1

کــه »امــام، حتــى در هنــگام بیمــاری و در عیــن  هم چنیــن نقــل شــده اســت 

خون ریــزی و بــا وجــود زخــم بــزرگ در شــکم، در موقــع نمــاز، تمیزتریــن جامه هــا را 

ــد«.2  ــن مى کردن ــه ت ــود،  ب ــدون آلودگــى ب کــه ب

    درباره ی نماز استاد شهید مطهری نیز آمده است:
کــه صــدای اذان،  هنــگام ظهــر بــود. تــازه بــه منــزل اســتاد مطهــری رســیده بودیــم 
گفتــم: »بهتــر اســت بــه امامــت اســتاد، نمــاز  گرفــت. بــه همراهــان  فضــای اتــاق را فــرا 
گرفتیــم و آمــاده شــدیم. چنــد دقیقــه ای  کنیم. همگــی وضــو  را بــه جماعــت برگــزار 
کــرده  کــه لباسشــان را عــوض  کــه ایشــان در حالــی  گذشــت. منتظــر اســتاد بودیــم 
کــه ایشــان هرگــز بــا لبــاس  کیــزه وارد شــدند. تــازه یــادم آمــد  بودنــد، بــا ظاهــری پا
 
ً
کــه در خانــه می پوشــند، نمــاز نمی خواننــد؛ خصوصــا خانــه، همــان لبــاس معمولــی 
کیــزه می پوشــند، عمامه شــان را بــر ســر  نمــاز صبــح را، هنــگام نمــاز صبــح نیــز لباســی پا

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص64.
2 . همان، ص75.
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می گذارنــد و بــه نمــاز می ایســتند.1

کــه از روزهــای آخــر عمــر پربرکــت آيــت اهلل مرعشــى نجفــى، هنــگام  تصویــری 

کــه آن مرحــوم پــس از وضــو  نمــاز خوانــدن از تلویزیــون پخــش شــد، نشــان مــى داد 

ی ســجاده ی  گرفتــن، چگونــه محاســن خــود را شــانه زد، بــه ســر عمامــه بســت و رو

گرديــد. پهــن شــده، آمــاده نیايــش بــا خــدای خــود 

گفتن  که نماز را بزرگ شمرده و آن را سخن   سایر علمای ربانى نیز، از آن جایی 

مستقیم با خدا مى دانستند، تالش داشتند با ظاهری زیبا، مرتب، معطر، لباسى 

تمیز و با رعايت مستحبات به محضر حضرت دوست بار يابند.

ب( حاالت نمازگزار

نمازگــزار بــا چــه حالتــى در نمــاز حضــور مى يابــد؟ آيــا در نمــاز، حضــور قلــب و 

کســى شــرفیاب مى شــود؛ مى خواهــد بــا  خشــوع دارد؟ آيــا مى دانــد بــه حضــور چــه 

کنــد؟  کســى را پرســتش  کســى ســخن بگويــد و چــه  چــه 

آن چه از حاالت نمازگزاران واقعى ديده يا شــنیده شــده اســت، وصف ناشــدنى 

کســانى آن حــاالت را  کــردن نیســت و  ــه معنــای درک  اســت. ديــدن و شــنیدن ب

کــه خــود عاشــقانه و بــا حضــور قلــب تمــام در محضــر دوســت حاضــر  درمى يابنــد 

ک و خالــص و بــدون آاليــش. چنیــن حضــوری، نیــاز بــه  شــوند؛ حضــوری پــا

تمرین هــای مکــرر دارد.

بنابر توصیه ی بزرگان اهل معرفت، در جوانى بايد کوشید تا بی آاليش در محضر 

را  توان سابق  گذارد، جسم، آن  به پیری  رو  از جوانى  يار حاضر شد. وقتى سن 

1 .  سایت قنوت )مرکز تخصصی نماز(، »سیره علما در نماز«، شناسه مطلب: 653. 
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ندارد.  را  آن  از  بردن  و لذت  يارای عبادت  ديگر  و  از دست مى دهد  يج  تدر به 

1.لذت عبادت در جوانى

مرحــوم حجــت االســالم و المســلمین توســلى از اعضــای بیــت حضــرت امــام 

مى کنــد: خمینىنقــل 
قبل از کسالت حضرت امام، شب ها یکی از بچه هاى پاسدار پشت در اتاقشان 
که مدتی است شب ها مراقب امام بوده اید،  می خوابید. روزى از او پرسیدم: شما 
ید؟ گفت: چرا، دارم. اماممعموال دو ساعت مانده  هیچ خاطره اى از ایشان ندار
یه  گر به اذان صبح بیدار می شدند. یك شب متوجه شدم، دارند با صداى بلند 
گرفتن وضو از  یه کردن. مدتی بعد امام براى  گر کردم به  می کنند. متأثر شدم و شروع 
گفتند: تا جوانی، قدر خودت را بدان  که با آن حال دیدند،  اتاق بیرون آمدند. مرا 
کن. لذت عبادت در جوانی است. آدم وقتی پیر می شود، دلش  و خدا را عبادت 

می خواهد عبادت کند؛ ولی حال و توانی برایش نمانده است.1 

2.اخالص در نماز 

اخالص نیت و به پا داشتن نماز تنها برای خدا، نماز را لذت بخش مى کند. 

آيت اهلل رضا استادى در مورد نمازهاى حضرت اماممى گويد:
یــت و عــراق بــا چنــد نفــر از یــاران خــود  کو کــه امــام در بیابان هــاى بیــن  نمــازى 
ــد رئیــس جمهــور و ســران کشــورهاى  ــه در جمــاران همــراه چن ک ــا نمــازى  ــد، ب خوان
کــه ایشــان در بیمارســتان خوانــد، از لحــاظ  یــن نمازهایــی  اســامی خوانــد و آخر

توجــه و اخــاص، یکســان بــود.2

کــه مقــام  امــام از لحــاظ مقامــات عرفانــى و ســیر و ســلوك در مراتبــى قــرار داشــت 

يــاى وجــودش تالطــم نمى کــرد.  و موقعیــت دنیایــی و امــور مــادى، ذره اى در در

1 . »مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین توسلی«، مجله حوزه، شماره 45، مرداد و شهریور 1370.
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج2، ص230.
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ــد. ــه حــق و وارســته از خلــق، همــواره چنین ان کــه عارفــان واصــل ب به راســتى 

ى بــه   »روزى ماّلعبــداهلل شوشــترى بــه ديــدن شــیخ بهایــی رفــت. ســاعتى بــا و

گفت وگــو پرداخــت. در ایــن موقــع، صــداى اذان بلنــد شــد. شــیخ بهایــی فرمــود: 

کنیــم و از فیــض نمــاز  در همیــن جــا نمــاز بخوانیــد تــا مــا هــم بــه شــما اقتــدا 

کــرد؛ پــس از جــا برخاســته،  گرديــم. ماّلعبــداهلل مقــدارى تأمــل  جماعــت بهره منــد 

بــدون آن کــه در منــزل شــیخ نمــاز جماعــت بخوانــد، بــه خانــه خــود رفــت. يکــى 

کــه ایــن  کــه حضــور داشــت، پرســید: شــما  گردان خــاص او  از دوســتان و شــا

قــدر مّقیــد هســتید، نمــاز را اول وقــت بخوانیــد، چــرا خواســته ی شــیخ را اجابــت 

نکرديــد و همان جــا نمــاز نخوانديــد؟

کــردم،  کــرد، بــا خــود فکــر  کــه شــیخ چنیــن پیشــنهادى  پاســخ داد: در آن موقــع 

ــد، تغییــرى در مــن ايجــاد نمى شــود.  ــا هــرگاه شــیخ پشــت ســر مــن نمــاز بخوان آي

ــذا نمــاز  ــه نفــس مــن تغییــرى در خــود احســاس نکنــد؛ ل ک ــدم چنــان نیســت  دي
ــه او بیــرون آمــدم.«1 ــده، از خان نخوان

3.عبادت عارفانه 

سجده های  به  سر  آمد،  پديد  نمازگزار  در  خضوع  و  خشوع  حالت  وقتى 

آيت اهلل  درباره ی  مى ستايد.  را  خود  معبود  گريان،  حالتى  با  و  مى گذارد  طوالنى 

شاه آبادی نقل شده است:
بــه دفعــات می دیــدم وقتــی ایشــان ســر از ســجده برمی داشــت، اشــک از چشــمانش 
کــه همــه  صورتــش خیــس بــود و نورانیــت عجیبــی در  یر می گشــت، طــوری  ســراز

1 . حکیمی، بیدارگران اقالیم قبله، ص14.
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ــره اش مشــاهده می شــد.1 چه

کمپانى در منزل خود،  ى  فیلسوف و عارف بزرگ، حاج شیخ محمدحسین غرو

کالس خود بیش از شش نفر را قبول  يس مى کرد. براى این  حکمت و عرفان تدر

که يکى از آن ها مرحوم ایروانى بود. ایروانى مى گويد: نکرده بود، 
کــه بــراى حضــور در درس عرفــان شــیخ کمپانــی بــه خانــه ی ایشــان رفتــه  یــك شــب 
ــه و مناجــات او  ــاق درس، نال ــود. از ات ــاق دیگــر مشــغول نمــاز ب ــم، شــیخ در ات بودی
کــردم تمــام  کــه حــس  را می شــنیدیم. بــه قــدرى خاضعانــه در اســتغاثه و انابــه بــود 

اشــیای اطــراف مــا نیــز هــم آواز بــا شــیخ بــه تســبیح و عبــادت خــدا مشــغولند.2  

4.حالت انقطاع

گر  ا و  مى کرد  صدا  را  حبشى  بالل  مى شد،  خسته  خیلى  کرم وقتى  ا پیامبر 

بالل در مجلس نبود، به دنبالش مى فرستاد و به او مى فرمود: »َاِرحنا يا بالل.«3 

کوبیده ام، به من  کرم به او مى فرمودند: خسته و  وقتى بالل مى آمد، پیغمبر ا

قدرى راحتى و آسودگى ببخش! بالل هم مى دانست پیغمبر اسالم چه مى گويد. 

گفتن اذان مى کرد و پیغمبر با  گلوى ملکوتى، شروع به خواندن قرآن يا  با همان 
شنیدن صداى او دوباره نشاط و سرزندگى مى يافت.4

کــه عاشــق نمازنــد، چنیــن  کســانى  ایــن حالــت بــرای همــه پیــش نمى آيــد. 

مى گويــد: توضیــح  در   حق شــناس آيــت اهلل  مى شــوند.  بی قــرار  و  شــیفته 
ل !«  یعنــی وقتــی مــن نمــاز می خوانــم، بایــد 

َ
ــا ِبــا ــا َی ِرْحَن

َ
کرم می فرمــود: »أ نبــّی ا

ــه  ــروردگار باشــد. ب ــه ســاحت مقــّدس پ ــه ب قــات منقطــع باشــد، تمــام توّج
ّ
تمــام تعل

کامل، ص93؛ نظری، آن مرد آسمانی، ص29. 1 . بنیاد علوم و معارف اسالمی دانش پژوهان؛ عارف 
کمپانی«. کارگر محمدیاری، نماز بهترین پناهگاه، عنوان »عبادت عارفانه شیخ   . 2

3 . مجلسی، بحار االنوار، ج79، ص193؛ شیخ بهایی، مفتاح الفالح، ص182.
یخ: 1391/3/10. کد مطلب: 50855،  تار یان،  4 . پایگاه اطالع رسانی استاد حسین انصار
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کنــم و  گاه باشــم، دل را از ماســوای پــروردگار خــارج  عظمــت و جمــال پــروردگار آ
ــم.5 ــوک ایســتاده ام و نفــس خــودم را مقّصــر بدان ــل مالــک  المل ــم در مقاب بدان

در نماز، خطورات ممنوع

گرد عالمه  و شا او ]حاج سیدهاشم حداد، عارف  از  که ديگران  هنگامى 

کنیم نماز را بهتر بخوانیم؟ مى گويد: آقا میرزا على قاضى[ مى پرسند: چه 
گر خطوری آمد، او را رد  کنید خطورات ]به ذهن[ نیاید. ا  عاوه بر توجه،  سعی 
کامل و  کسی نتواند دو رکعت نماز بدون خطور بخواند. توجه  کنید. حیف است 
یک سره به سوی حق و انقطاع از غیر او و پاکی و طهارت سّر، الزمه ی نماز است.

و از قول مرحوم قاضى مى گويد: 
ید.6 گر کسی با شما حرفی زد، متوجه نشو کنید که ا چنان نماز 

5.مکاشفه در نماز

کــه بــرای ديگــران  کــه حالــت انقطــاع بــرای عاشــقان پیــش آيــد، آن چــه را  زمانــى 

 ناديدنــى اســت، مشــاهده مى کننــد. دربــاره ی آيــت اهلل عبدالکريم کشــمیری

نقــل شــده اســت:
کــه مســتّحب اســت بیــن دو پــا را  در اتــاق بــه تنهایــی مشــغول نمــاز بــودم. در رکــوع 
کــردم، دیــدم عــّده ای بــا لبــاس ســفید پوشــیده بــه  کــردن؛ بیــن دو پایــم را نــگاه  نــگاه 

کردنــد. متوجــه شــدم اینــان فرشــتگان می باشــند.7 مــن اقتــدا 

5 . بخشی، ِز ملک تا ملکوت، دفتر دوم، ص44.
6 . شمس الشموس، دلشده، ص99.

گــر اقامــه  یــد، یــک صــف مالئکــه بــه او  اقتــدا کننــد و ا 7 . در روایــت هــم آمــده اســت، کســی  که بــرای نمــاز اذان تنهــا بگو
یحــان و صحبــت جانــان، ص182( یــد، دو صــف مالئکــه بــه نمازگــزار اقتــدا می کننــد. )صداقــت، روح و ر هــم بگو
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6.حضور قلب در نماز

حضــور قلــب، حاضــر شــدن بــا تمــام اعضــا و جــوارح در برابــر خداونــد متعــال 

ــه  ــال متوج کام ــن، روح و روان او  ــه، ذه ــه انديش ک ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــاز اس ــگام نم هن

آيــت اهلل نخودکــى اصفهانــى مى فرمايــد: رب العالمیــن باشــد. 
یــز! ایــن نهایــت ارتفــاع ســیر هــر ســالک و رهــرو اســت کــه باواســطه بــا خداونــد  ای عز
ــاَك َنْســَتعین  را در هــر نمــاز  ــاَك َنْعُبــُد َو ِإّیَ خطــاب می کنــد و جملــه ی مبارکــه ی: ِإّیَ

ــد! تکــرار می کن
یــش  اینــک ملتفــت بــاش کــه در ایــن مقــام، غافــل نباشــی و حــواس و اندیشــه ی خو

را تنهــا بــه  ســوی او داری.1

هم چنین در بیان ديگری، ايشان مى گويد:
یس شــود، بــه  آســانی  گــر کســی بخواهــد خوشــنو همین قــدر بدانیــد کــه هم چنــان  کــه ا
ممکــن نیســت و بایــد زحمــت بکشــد و مواظبــت نمایــد تــا درســت شــود و از همــان 
اول مرتبــه ممکــن نیســت. هم چنیــن حضــور قلــب بــراى انســان از ابتــدا مشــکل 
گــزارده شــود و بــراى انجــام نمازهــا در  کــه نمــاز در اول وقــت  اســت. بایــد مقیــد شــد 
کلمــات  ــی  ــه معان ک ــد از هــر کارى دســت کشــید. ســپس الزم اســت  اول وقــت، بای
کــه معانــی نمــاز  کنیــد  کــرد، آن گاه نــکات و مزایــاى دیگــر. بــارى ســعی  نمــاز را درک 
یقــه ی  بــور توّجــه نماییــد و در طر را خــوب بفهمیــد و در هنــگام قرائــت بــه معانــی مز

کارهــا توّجــه بــه  معانــی نمــاز اســت، بعــد چیزهــاى دیگــر.2 حقیــر، اصــل همــه ی 

آماده  نمازگزار  روح  شد،  طى  نخودکى  آيت اهلل  کالم  در  مذکور  راه های  وقتى 

کالم آيت اهلل ملکى تبریزی آمده است: پذیرش حقایق ديگری مى گردد. در 
تــر می نمایــد و خــود را از یــاد دنیــای بی ارزش،  گاه روح نمازگــزار رو بــه ســوی عالــم باال
تهــی می ســازد. بدین گونــه اندیشــه و فکــرش را از بعضــی بندهــا رهــا می کنــد و تحــت 

1 . مقدادی اصفهانی، نشان از بی نشان ها، ص327.
2 . همان، ص117-116.



39 فصل دوم: آداب نماز و حاالت نمازگزار

گاه پــرده از روی بعضــی   تأثیــر عوالــم نورانــی بــاال قــرار می گیــرد و در ایــن حــال، 
حقایــق قرآنــی برداشــته می شــود و آن حقایــِق کشــف شــده بــر دِل او آشــکار می گردنــد 
ــی، چنــان فایــده ای می بــرد کــه بــا ســال های ســال عبــادت، 

ّ
و او از ایــن کشــف و تجل
بــه آن فایــده نمی رســد.

گاه حقیقــت نام هــای خداونــد متعــال هنــگام قرائــت بــرای بنــده مکشــوف می گــردد و 
کنــد؛ در نتیجــه، از هــوش مــی رود.1 جســم بنــده نمی توانــد بــار آن را تحّمــل 

شهید مطهری نیز در بیان زیبایی توضیح مى دهد:
نمی شد،  گر  ا نمی شود!  ید  می گو باش.  داشته  ذهن  نماز حضور  در  آقا  ییم  می گو
گر مراقبه کنی،  می توانی در نماز حضور قلب  نمی گفتند داشته باش. مراقبه نداری. ا
یعنی خاطر  می گیرد. خیال،  قرار  تو  اختیار  در  تو  کن، خیال  مراقبه  باشی.  داشته 

ذهنی، بدون اجازه ی تو به ذهنت نمی آید، تا چه رسد به قسمت های دیگر.2

کتاب »زمزم عرفان« آمده است: از آيت اهلل بهجت پرسیدم:  در 

- راه رسیدن به حضور قلب در نماز چیست؟

- ايشان پاسخ دادند: 
کنار هم: کار در  دو 

کاری  پیــش می آیــد،  اختیــاری  کــه غیــر  بــه وسوســه های شــیطانی  ]نمازگــزار[   .1
باشــد؛ نداشــته 

کرد، اختیارا به غیر خدا توجه نکند. 2. هر وقت در نمازش توجه پیدا 

سپس در توضیح این مطلب فرمودند: 
کــه در حــال  کنــد. وقتــی دیــد  شــیطان می خواهــد اختیــارا انســان را متوجــه غیــر خــدا 

اختیــار، بــه غیــر خــدا توجــه نمی کنــد، او را رهــا می کنــد.3

1 . ملکی تبریزی، اسرار الّصلوه، ص328.
گفتارهای معنوی، ص261. 2 . مطهری، 

3 . محمدی ری شهری، زمزم عرفان، ص86.
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   حضور قلب، مداوا می خواهد

که »نکته ی جالب توجه این که  آقای ری شهری در خاطره ای ديگر نقل مى کند 

در سال 1376 با آيت اهلل بهجت  داشتم، از ايشان تقاضا کردم که دعا کنند 

تا بتوانم در نماز، حضور قلب داشته باشم. ايشان در پاسخ فرمودند: 
دوایی است، دعایی نیست.

کــه دعــا بــدون برنامه ریــزی و تــالش، نتیجــه ای  کالم ايشــان اشــاره بــه ایــن بــود 

نــدارد؛ نــه این کــه دعــا در ایــن مــورد بی اثــر اســت. بنابرایــن، بــر اســاس رهنمودهــای 

آيــت اهلل بهجــت، رعايــت چنــد چیــز در بــه دســت آوردن حضــور قلــب در 

نمــاز مؤثــر اســت:

1. مقید بودن به خواندن نمازهای پنج گانه در اول وقت؛

2. توجه نکردن به غفلت های غیراختیاری؛ 

3. لحظات توجه را عمدا از دست ندادن؛
کارهای بیهوده(.1 4. اجتناب از لغو )سخنان و 

 نماز، پیش نماز باشد   باید قلب  انسان  در

از ديــدگاه شــهید بهشــتى، انســان بايــد قلــب خــود را در نمــاز متوجــه خــدا و از هــر 

آن چــه غیــر اوســت، خالــى ســازد. 

مى خواندند  را  نماز  اقامه   وقتى    ... »پدرم   مى گويد:  بهشتى  شهید  فرزند 

حالتشان  عادی  بود؛ ولى  وقتى  تکبیره  االحرام  را مى گفتند، به  وضوح  مى ديديم  

که   گردن  ايشان  متورم  مى شود. قبل  از تکبیرة  االحرام  عادتشان  این  بود  رگ های  

1 . همان، ص88-87.



41 فصل دوم: آداب نماز و حاالت نمازگزار

که  معلوم  بود، دارند  چشم هايشان  را مى بستند و تمرکز عجیبى  پیدا مى کردند 

همه  اعضا و جوارحشان  را متوجه  حضور در محضر حق  تعالى  مى کنند. تکیه  

بقیه   و  باشد  پیش  نماز  قلب  انسان   بايد  نماز  موقع   در  که   بود  این   ايشان   کالم  
کنند.1 جوارح  و اعضای  انسان  به  قلب  نمازگزار اقتدا 

  ُرخ به ُرخ با خدا

او  نماز  دارد.  شگفتى  حديث   خوانسارى محمدتقى  سّید  آيت اهلل  نماز 

همه ی  با  را  خدا  حضور  او  بود...!  زیبا  چه  و  بود  جسم  کالبد  از  روح  رهایی 

وجود خود احساس مى کرد. نشاط حضور، در نمازش نموِد چشم گیرى داشت. 

که از نزديکان آن فقیه مجاهد بود، در مورد نماز ايشان اظهار   کى آيت اهلل ارا

داشته اند:
ــه وقتــی جمعــی از  ک ــژه اش در نمــاز،  ی ــاره ی حالت هــاى و ب ــدم، در آن چــه مــن فهمی
کــه می ایســتم،  گفــت: مــن در نمــاز  ایشــان در ایــن مــورد پرســیدند، او در جــواب 
ــه ُرخ هســتم. ســر و  ــه ُرخ ب َکاّن ــا خــدا شــفاهی دارم صحبــت می کنــم؛  مثــل این کــه ب
ــن نمــاز  ــه ای ک ــود و می دانســت  ــن ب ــروردگار آســمان و زمی ــا پ ــود، ب ــق ب ــا خال کارش ب

ــای نمــاز چیســت.2 ــی دارد و معن چــه معنای

کــه بدانــد رخ بــه رخ  حضــور قلــب در نمــاز، يعنــى این کــه انســان بــه جایــی برســد 

بــا خــدا دارد حــرف مى زنــد. 

کد: 95578. 1 . سایت تبیان، »در نماز، قلب باید پیش نماز باشد«، 
یان خوانساری، مرزبان ایمان و یقین،  آیت اهلل العظمی حاج سید محمدتقی خوانساری، ص45. 2 . انصار
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   غرق در نماز

گردان آيت اهلل شیخ محمد شاه آبادی نقل مى کند: يکى از شا
گردان دیرتــر از اســتاد بــه جلســه درس  روزی درس او در مســجد حجتیــه بــود و شــا
ــه روی محــل  ــه روب ک ــا از در ورودی  ــود. م ــاز ایســتاده ب ــه نم ــد و اســتاد ب ــده بودن آم
کــه پشــت ســر ایشــان بــود،  نمــاز خوانــدن ایشــان بــود، وارد شــدیم و در محــل درس 
ــا  ــر شــده اســت؛ ام ــا باخب ــه اســتاد از ورود م ک ــم  ــه انتظــار نشســتیم و فکــر می کردی ب
کــه ایشــان آن قــدر  اســتاد بــا اتمــام نمــاز اول، دوبــاره بــه نمــاز ایســتاد. بعــد فهمیدیــم 
گردان  در یــاد خــدا و توجــه بــه حضــرت حــق تعالــی غــرق بوده انــد کــه حتــی ورود شــا

را متوجــه نشــده بودنــد.1

کــه »مشــغول اقامــه ی نمــاز در شبســتان  خــادم مســجد بــازار تهــران نقــل مى کنــد 

بــودم. از بــاالی محــراب از يــک پنجــره ی بــاز، مــاری جلــوی ســجاده ی آقــای 

کنــده شــد؛ امــا ايشــان نمــاز را  تــرس[ پرا شــاه آبادی2 افتــاد. جماعــت ]از 

ادامــه دادنــد و مــار بعــد از نمــاز از آن جــا دور شــد و ايشــان از شــدت حضــور قلــب، 

ــا در مســجد آمــده اســت: ــر آق ــه نقــل از مکّب ــار نشــدند«.3 هم چنیــن ب متوجــه م
کــه بــودم، مکبــر مرحــوم آیــت اهلل العظمــی شــاه آبادی در مســجد جامــع  مــن بچــه 
بــازار بــودم. ایشــان بــه قــدری در خوانــدن حمــد و ســوره در نمــاز، حالــت روحانــی 
کــه داشــتم، جــذب ایــن  ــم کودکــی  ــا همــان عال کــه مــن ب و ملکوتــی پیــدا می کردنــد 
یــت و روحانیــت ایشــان در نمــاز،  حمــد و ســوره خوانــدن ایشــان می شــدم و معنو
یــم.4 کــه یــادم می رفــت تکبیــر را بگو فوق العــاده مــرا مجــذوب می کــرد؛ به گونــه ای 

گلشن ابرار، ج12، ص623. 1 . جمعی از پژوهشگران، 
2 . آیت اهلل محمدعلی شاه آبادی، استاد عرفان حضرت امام خمینی.

3 . شمس الشموس، آسمانی، ص37.
4 . همان، ص45.
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  خرید خربزه در نماز

که انسان پیش از اقامه ی نماز، هر آن چه در ذهن  حضور قلب، مستلزم آن است 

کناری نهد و خود را آماده ی حضور در محضر  خود از اتفاق های پیشین دارد، به 

گر چنین نباشد، خطورات ذهنى در نماز به انسان هجوم مى آورند و  خدا يابد. ا

ذهن را از تمرکز و حضور باز مى دارند.

عالى مقام،  سید  و  بزرگوار  عالم  از  شنیدم  فرمود:  االسالم  شیخ  حاج  مرحوم 

که در اوقات تشرف به مکه معظمه، روزى به عزم تشرف به  امام جمعه بهبهانى 

مسجدالحرام و خواندن نماز در آن مکان مقدس، از خانه خارج شدم. در اثناى 

کمال سالمتى از آن  راه، خطرى پیش آمد و خداوند مرا از مرگ نجات داد و با 

يخته  ى زمین ر يادى رو ز نزديك در مسجد، خربزه ی  رو به مسجد آمدم.  خطر 

گفت: آن قسمت،  و صاحبش مشغول فروش آن ها بود. قیمت آن را پرسیدم، 

فالن قیمت و قسمت ديگر ارزان تر و فالن قیمت است. گفتم: پس از مراجعت از 

مسجد، مقدارى مى خرم و به منزل مى برم. پس به مسجدالحرام رفتم و مشغول 

گران آن خربزه بخرم  که از قسمت  نماز شدم. در حال نماز، در این خیال شدم 

يا قسمت ارزان ترش و چه مقدار بخرم و خالصه تا آخر نماز در این خیال بودم 

و چون از نماز فارغ شده و خواستم از مسجد بیرون روم، شخصى از در مسجد 

که امروز تو را از خطر مرگ نجات  وارد و نزديك من آمد و در گوشم گفت: خدایی 

او نماز خربزه اى بخوانى؟! فورًا متوجه  که در خانه ی  آيا سزاوار است  بخشید، 
يدم. خواستم دامنش را بگیرم، اما او را نیافتم.1 عیب خود شده و بر خود لرز

1 . دستغیب، داستان های شگفت، ص91.
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نماز اول وقت و اهمیت آن

اهمیتــى  آن چنــان  از  ربانــى  علمــای  و   معصومیــن نــزد  وقــت،  اول  نمــاز 

ک هــای شــیعیان امیــر مؤمنــان دانســته شــده  کــه يکــى از مال برخــوردار اســت 

اســت. در روايتــى از امیــر مؤمنــان علــى آمــده اســت:
ْوَقــاِت 

َ
 أ

َ
ــْم َعــى اَفَظُتُ َكاَنَتــا ِفهِیــْم َفُهــْم ِشــیَعِت ُمَ ِ َفــِإْن  َتــ�ن

َ
صل وا ِشــیَعت بنِ ِاخَتبــر

وَنــا ِفهِیــْم َفاْعــُزْب 
ُ

ْ َتك ــاِل َو ِإْن لَ َ
ْ

ْؤِمِنــ�نَ ِبال ُ ــُم الْ ْم َمــَع ِإْخَواِنِ ــَواِت َو ُمَواَســاُتُ
َ
ل الّصَ

َّ اْعــُزب؛1 ُ
َّ اْعــُزْب ث ُ

ث
گــر ایــن دو خصلــت در آن هــا بــود،  بــا دو خصلــت، شــیعیان مــرا آزمایــش کنیــد. پــس ا
کــه نمــاز را  شــیعه ی واقعــی هســتند. یکــی رعایــت اوقــات نمــاز اســت )بــه ایــن معنــا 
در اول وقــت آن بــه جــای آورنــد(. دیگــر در مــال خــود بــا بــرادران ایمانــی بــه مواســات 
کــن، دوی  گــر دو خصلــت فــوق در آن هــا نبــود، پــس ]از آن هــا[ دوری  کننــد. ا رفتــار 

کــن و دوری کــن. 

امــا نمــاز اول وقــت را در بعضــى از مواقــع مى تــوان بــه تأخیــر انداخــت. ایــن مــوارد 

در حديثــى بدیــن صــورت آمــده اســت:

کــه چهــار رکعــت از نافلــه ی شــب را خوانــده، اذان صبــح مى شــود.  کســى   .1

کنــد؛ کامــل  ــا نمــاز شــب را  ــه تأخیــر بینــدازد ت مســتحب اســت نمــاز صبــح را ب

ــند،  ــر او باش ــى منتظ ــا جمع ــد ي ــرده باش ک ــه  ــر او غلب ــف ب ــه ضع ک 2. روزه داری 

ــدازد؛ ــه تأخیــر ان ــا بعــد از افطــار ب بهتــر اســت نمــاز را ت

کــه در حــال خــودداری از بــول ]ادرار[ و غائــط ]مدفــوع[ اســت، مکــروه  کســى   .3

1 . الشعیری، جامع االخبار، الفصل السابع: فی فضائل شیعه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، ص35.
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اســت نمــاز بخوانــد؛ پــس بايــد بــرای قضــای حاجــت، نمــاز را بــه تأخیــر بینــدازد؛

ــرای  کــه ب ــه جایــی مى رســد  ــا چنــد لحظــه ی ديگــر ب ــد ت کــه مى دان 4. مســافری 

ــت؛ ــب تر اس ــاز مناس نم

کــه منتظــر مأمــوم اســت يــا برعکــس؛ مســتحب اســت نمــاز را  5. امــام جماعتــى 

کــدام بــه تأخیــر بینــدازد؛ تــا رســیدن هــر 

گــر نمــاز را بــه تأخیــر بینــدازد، بــه مــکان شــريفى )مثــل مســجد،  کــه ا 6. جایــی 

ــا این کــه در آن مــکان حضــور قلــب بهتــری  حــرم امــام، امــام زاده و...( مى رســد ي

کــه از عرفــات بــه  کســى  کــردن مغــرب و عشــا بــراى  پیــدا مى کنــد. مثــال تأخیــر 

گــر چــه يــک چهــارم شــب بگــذرد؛ ــه مشــعر و ا ــا رســیدن او ب کنــد ت کــوچ  مشــعر 

7. تأخیر نماز ظهر و عصر براى نافله گزار تا از نافله فارغ شود؛

که سرخى مغرب برطرف شود؛ 8. تأخیر نماز عشا تا وقتى 

ــا آخــر وقــت  ــك از نمــاز ظهــر و مغــرب را ت کثیــره، هــر ي 9. صاحــب اســتحاضه 

فضیلــت تأخیــر بینــدازد تــا میــان نمــاز ظهــر و عصــر و میــان نمــاز مغــرب و عشــا بــه 

کنــد؛ يــك غســل جمــع 

کــه از او فــوت شــده  کــه مشــغول قضــاى نمازهــاى واجــب باشــد  کســى   .10

کــه نمــاز ادا را تــا آخــر وقــت تأخیــر بینــدازد؛ اســت. مســتحب اســت 

ــا آخــر  کــودک اســت، نمــاز ظهــر و عصــر را ت ــده ی  ــا نگه دارن ــی ي کــه مرب ــى  11. زن

کم تــر  کــه نجاســتش  ک يــا لباســى  وقــت بــه تأخیــر مى انــدازد تــا نمــاز را در لبــاس پــا

اســت، بخوانــد؛

12. هــرگاه نســبت بــه داخــل شــدن وقــت نمــاز ظــن داشــته باشــد و راهــى بــرای 
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کنــد تــا وقــت نمــاز  کــه نمــاز را تأخیــر  اثبــات آن نداشــته باشــد، مســتحب اســت 

معلــوم شــود؛

کــه بــه آب دست رســى نــدارد و وظیفــه اش تیمــم اســت، مى توانــد  کســى   .13

نمــاز را بــه تأخیــر بینــدازد؛

14. مبطون و سلسل البول، نماز را به تأخیر مى اندازد تا نمازها را باهم بخواند؛

ــه  ــدن نمــاز ب ــه امیــد برطــرف شــدن غــذر و خوان ــد، ب کــه عــذر دارن کســانى   .15

کامل تــر، نمــاز را بــه آخــر وقــت مى اندازنــد؛ صــورت بهتــر و 

کــه مســائل نمــاز و شــکیات و ســهويات را نمى دانــد، مى توانــد بــرای  کســى   .16

گرفتــن، نمــاز را بــه تأخیــر بینــدازد. يــاد 
17. به خاطر رسیدگى به حاجت مؤمنى، نماز به تأخیر بیفتد.1

بــزرگان، هیــچ گاه نمــاز را ســبک نمى شــمردند و تمــام تــالش خــود را مى کردنــد تــا 

موانــع نمــاز اول وقــت را برطــرف نمــوده و در زمــان خــود، بــه اقامــه ی آن بپردازنــد. 

خانــم فاطمــه طباطبایــی )همســر ســید احمــد خمینــى( و عــروس حضــرت 

امــام خمینى مى گويــد: 
یــک بــار بــه امــام عــرض کــردم: »ســبک شــمردن نمــاز، شــاید بــه ایــن معنــا باشــد کــه 
ــه،  ــد: ن ــد. امــام فرمودن ــد و یــک وقــت نخوان شــخص، نمــازش را یــک وقــت بخوان
 2کــه کســی نمــازش را نخوانــد. منظــور امــام صــادق کــه خــاف شــرع اســت  ایــن 
کــه مثــا وقتــی ظهــر می شــود و فــرد در اول وقــت نمــاز نمی خوانــد،  ایــن بــوده اســت 

توضیــح  رســاله های  ســایر  و  المســائل  توضیــح  رســاله  خمینــی،  موســوی  ص287؛  یــه،  الرضو تحفــه  نراقــی،   . 1
نمــاز. وقــت  احــکام  المســائل، 

کــه نمــاز را ســبک  کســی   َشــفاَعُتنا ُمســَتِخّفًا ِبالّصــاله؛ 
ُ

َتنــال 2 . اشــاره بــه ایــن حدیــث امــام صــادق اســت: »ال
بشــمارد، هرگــز بــه شــفاعت مــا اهــل بیــت نخواهــد رســید.« )مجلســی، بحــار االنــوار، ج47، ص2(
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در واقــع بــه چیــز دیگــری رجحــان داده اســت و بــه دلیــل ایــن رحجــان، نمــاز را ســبک 
شــمرده اســت.1

1. نماز اول وقت، پاسخ به خدا

بايد دانست که نماز، سخن گفتن با خداست و نماز اول وقت، پاسخ به خداست 

مى گويد:  مجتهدی آيت اهلل  مى خواند.  خود  سوی  به  را  ما  اذان،  با  که 
یــد: »بیــا  یــی بلــه، می گو گــر ســر ظهــر پــدرت تــو را صــدا بزنــد و تــو همــان موقــع بگو ا
یــی: پدرجــان ظهــر مــرا صــدا  گــر بعــد از ظهــر بــروی بگو پدرجــان! کارت دارم. ولــی ا
یــد: »االن جــواب می دهــی؟ مــن ظهــر تــو  کار داشــتید؟« پــدر می گو کردیــد، چــه 
را صــدا زدم.« نمــاز هــم چنیــن اســت؛ یعنــی خداونــد اّول ظهــر صــدا می زند:»َقــد 

ــر«.2 كَب
َ
ــی: »اهلُل ا ی ــروی و بگو ــو بعــد ب ــی ت ــوة«؛ ول

َ
ل ــِت الّصَ َقاَم

2. سفارش امام زمان به نماز اول وقت

ــه چهــل  ــود و نزديــک ب ــوس ب ــا آيــت اهلل حق شــناس مأن کــه ب ــرادی  يکــى از اف

ــت،  ــد داش ــت و آم ــان رف ــر ايش ــران[ و در محض ــه ]ته ــجد امین الّدول ــال در مس س

نقــل مى کنــد: 
از  یکی  از  قسمتی  در  حق شناس  آیت اهلل   ... دور،  خیلی  سال های  از  یکی  در 
باره ی جماعت و نمازهای اّول وقت مطالبی را بیان  فرمود. موعظه های هفتگی در

کیدات  ...حاج آقا می فرمود: »توّجه و التزام به نمازهای جماعت و اّول وقت از تأ
حضرت  محضر  به  رفقا  از  یکی  ولّی عصراست.  حضرت  معنوی  دستورات  و 
بقّیة  اهلل االعظم امام زمان شرفیاب می شود. در این تشّرف، امام زمان این 

شخص را به نمازهای اّول وقت و نمازهای جماعت توصیه می فرمایند.«
حــاج آقــا ایــن قضیــه را بــا ایــن عنــوان بیــان می کــرد: »یکــی از رفقــا...«. ایــن عنــوان 

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج1،  ص181.
2 . برخوردار فرید، آداب الّطالب، ص380.
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کــرده بــود. معنایــش ایــن بــود مــا او را می شناســیم. بــدون تردیــد  خیلــی مــرا کنجــکاو 
مشــاهده ی فــردی کــه بــه محضــر امــام زمــان مشــّرف شــده باشــد، بــرای هــر شــیعه  
لّذت بخــش اســت. مــن هــم بســیار دوســت داشــتم بدانــم آن شــخص کیســت. البتــه 

از پیــش حــدس زده بــودم او چــه کســی می توانــد باشــد؟!
یــای افشــای نــام آن  در همــان اّیــام، در فرصتــی مناســب، بــا اصــرار و ســماجت جو
ــوده و آن  ــوم شــد حدســم درســت ب ــا شــدم. عاقبــت معل شــخص از ســوی حــاج آق
کــه بــه محضــر امــام عصــر شــرفیاب می شــود و بــه نمازهــای جماعــت و  بزرگــواری 

ــوده اســت.1 ــردد، خــود آیــت اهلل حق شــناس ب اّول وقــت توصیــه می گ

خــود علمــا، همــواره عامــل بــه حديــث فــوق بودنــد و ديگــران را نیــز بــا عمــل و 

کــه نمــاز را در اول وقــت به جــا آورنــد. يکــى از فرزنــدان  گفتــار، ســفارش مى کردنــد 

خمینىمى گويــد:  امــام 
امامهمیشــه می فرمودنــد: »در مــورد نمازتــان اهمــال نکنیــد و بــه مــا می گفتنــد: 
ــن خــاف  ــم، ای ــاز بخوان ــد نم ــم، بع کار را بکن ــن  ــد اول ای یی ــه شــما می گو ک ــن  همی

ــد؛ اول نمــاز.2 ــان اهمیــت دهی ــه نمازت ییــد ایــن حــرف را. ب اســت. نگو

کاری، وقــت و زمانــى دارد، نمــاز هــم دارای وقــت مخصوصــى  کــه هــر  همان طــور 

ــش را از  ــر آن، ارزش و فضیلت ــرد و در غی گی ــام  ــان خــود انج ــد در زم ــه باي ک اســت 

دســت مى دهــد.

3. انتظار برای نماز اول وقت

آيــت اهلل شــیخ جعفــر ســبحانى از امــام خمینىپرســید: »چنــد ســال میــرزا 

کرديــد؟« امامفرمودنــد: »من ســه ســال ايشــان3 را در قم ديدم.  جــواد آقــا را درک 

کریم، ص244 - 245. 1 . سیف اللهی ، عبد 
2 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص70.

3 . مرحوم آیت اهلل میرزا جواد ملکی تبریزی.
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کســى  کــه وقتــى او مى آمــد و در فیضیــه مى نشســت، مثــل  همین قــدر مى دانــم 

کــه در انتظــار هاتفــى بــود تــا او را صــدا بزنــد، برخیــزد و نمــاز بخوانــد. يــک نــوع  بــود 
کــه وقــت لقــاءاهلل فــرا برســد و برخیــزد و نمــاز بخوانــد.«1 حالــت انتظــار داشــت 

ــرای به جــا آوردن نمــاز  خــود حضــرت امامنیــز همــواره در طــول عمــر خــود، ب

از خانــم فاطمــه طباطبایــی )همســر ســید احمــد  لحظــه شــماری مى کردنــد. 

خمینــى( نقــل اســت: 
کــه نزدیــک نمــاز می شــد، ســر از پــا نمی شــناختند. بــه هــر کــس  امــام واقعــا هنگامــی 
کــه وقــت نمــاز اســت و همیشــه در ایــن  یــد  کــه در اتــاق بــود، صراحتــا می گفتنــد برو
کــه آدم احســاس می کــرد انتظــار لحظــات  لحظــات، یــک تبســمی پیــدا می کردنــد 

ینی را می کشــند.2 شــیر

4. ساعت چنده؟

هم چنیــن خانــم فاطمــه طباطبایــی در خاطــره ای ديگــر مى گويــد: »همیشــه توجــه 

کــه ســاعت يــازده  ايشــان ]حضــرت امــام[ بــه وقــت نمــاز بــود؛ يعنــى مثــاًل از موقعــى 

مى شــد، مرتــب مى پرســیدند: ســاعت چنــده؟ ســاعت چنــده؟ بــرای این کــه 

ــد اول ظهــر نمازشــان را بخواننــد. ايشــان همــواره مراقــب و منتظــر اول  مقیــد بودن

ــد.  ــاز بودن ــت نم ــران وق ــا 12 نگ ــاعت 10:30 ت ــد از س کنی ــاور  ــد. ب ــاز بودن ــت نم وق

ــم ها را  ــپس چش ــد و س ــدا مى کردن ــى پی ــك آرامش ــد، ي ــه مى خواندن ک ــان را  نمازش
مى بســتند.«3

1 . علی مددی، سیر و سلوک معنوی، ص25.
2 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص67.

کد: 648. 3 . سایت قنوت )مرکز تخصصی نماز(،»انس امام خمینی به نماز اول وقت«،  
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5. عالقه ی عاشقانه به نماز

کــه  کســانى  انتظــار بــرای نمــاز، بــه ســبب شــدت عالقــه و اشــتیاق بــه نمــاز اســت. 

ی عــادت يــا بــرای اســقاط تکلیــف نمــاز مى خواننــد، منتظــر نمــاز نیســتند.  از رو

يکــى از نــوادگان حضــرت اماممى گويــد:
کــه حضــرت امامبــه نمــاز داشــتند، عاشــقانه بــود، نــه از روی عــادت.  عاقــه ای 
 عاشــقانه انجــام 

ً
مدتــی قبــل از اذان، خــود را مهیــای نمــاز می کردنــد و ایــن کار را واقعــا

کــه بــرای نمــاز جماعــت خدمــت ایشــان می رســیدیم،  می دادنــد. در ایــن اواخــر 
خیلــی راضــی بــه ایــن کار نبودنــد و می فرمودنــد: »چــون مــن بــا ســختی بلنــد می شــوم 
ید. نمازتــان را خودتــان بخوانیــد.« البتــه دوســت  و می نشــینم، شــما ناراحــت می شــو
ــا شــب آخــر هــم نمازهــای مســتحبی  کننــد و ت ــا خــدای خــود خلــوت  ــه ب ک داشــتند 
ــق  ی ــه تعو ــام نمــاز اول وقــت را ب ــه حضــرت ام ک ــدارم  ــاد ن ــرك نشــد. مــن ی ایشــان ت

انداختــه باشــند.1

يکى از نواده های امامتعريف مى کند:
 ســاعت ده 

ً
یبــا یــن روز کــه تقر امــام بــه نمــاز اول وقــت خیلــی عاقــه داشــتند. در آخر

شــب بــود کــه ایــن اتفــاق افتــاد، نمــاز مغــرب و عشــا را بــا اشــاره خواندنــد. در حالــت 
بیهوشــی بودنــد. یکــی از دکترهــا رفــت بــاالى سرشــان و بــراى این کــه آقــا را شــاید بــه 
وســیله نمــاز بشــود بــه هــوش بیــاورد، گفــت : آقــا! وقــت نمــازه. همیــن کــه گفــت وقــت 
نمــازه، آقــا بــه هــوش آمدنــد و نمازشــان را بــا اشــاره دســت خواندنــد. از صبــح آن روز 
هــم مرتــب از مــا ســؤال می کردنــد کــه چقــدر بــه ظهــر مانــده؟ چــون خودشــان ســاعت 
بــع بــه  کننــد، یــك ر کــه بــه ســاعت نــگاه  دِم دستشــان نبــود و آن قــدرت را نداشــتند 
ــه خاطــر  ــه خاطــر این کــه نمازشــان قضــا نشــود، ب ــه ب ــع از مــا می پرســیدند. ن ب یــك ر

این کــه نمــاز را اول وقــت بخواننــد.2

1 . »نماز اول وقت«، مجله طوبی، شماره 7، خرداد و تیر 1385.
2 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص79.
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ــه  ــاز ب ــه ی نم ــه اقام ــام ب ــى، اهتم ــى نجف ــت اهلل مرعش ــای آي ــى از ویژگى ه يک

کــه نمــاز جماعــت صبح  ویــژه نمــاز صبــح در اول وقــت بــود و ايشــان کســى اســت 

گــذارد. خــود ايشــان در يادداشــتى ایــن  در حــرم حضــرت معصومــه را بنیــان 

ــه مى فرمايــد:  گون
هنگامی که در قم سکونت کردم )1343ق(، صبح ها در حرم حضرت معصومه
اقامه ی نماز جماعت نمی شد و من تنها کسی بودم که این سنت را در آن جا رواج 
دادم و از شصت سال پیش به این طرف، صبح زود و پیش از باز شدن درهای 

حرم مطهر و زود تر از دیگران می رفتم و منتظر می ایستادم.
در زمســتان ها بیلچــه ای کوچــک بــه دســت می گرفتــم و راه خــود را بــه طــرف صحــن 
بــاز می کــردم تــا خــود را بــه حــرم برســانم. در آغــاز خــود بــه تنهایــی نمــاز می خوانــدم. 
تــا پــس از مدتــی یــک نفــر بــه مــن اقتــدا کــرد و پــس از آن افــراد دیگــر هــم آمدنــد و بــه 

ایــن ترتیــب نمــاز جماعــت را در حــرم آغــاز کــردم.1

خواندن نماز در اول وقت از ویژگى های زندگى ايمانى و به ویژه طلبگى است و 

کسى مى خواهد هم  گر  طلبه نبايد از انجام این عمل پرخیر و برکت غافل شود. ا

بزرگوار و وارسته ی شیعه، مورد لطف و رحمت و عنايت خاص  چون علمای 

گیرد، بايستى هم چون آنان، از نماز اول وقت هرگز غافل نشود. الهى قرار 

    يکى از ياران حضرت اماممى گويد: 
گاهــی اوقــات، بعضــی از طــاب کــه ســر درس حضــرت امــام شــرکت می کردنــد، نمــاز 
ــان درس امــام، برمی خاســتند  ــه نزدیــك غــروب می افتــاد و در پای ظهــر و عصرشــان ب
و نمــاز می خواندنــد. حضــرت امــام خیلــی جــدی از بــاالی منبــر بــا این گونــه طــاب 
کــه نمازشــان را  ــرای اهــل علــم درســت نیســت  ــد: »ب ــد و می فرمودن برخــورد می کردن

کرامات مرعشیه، ص68. 1 . رستمی، 
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کننــد.«1 بــه آخــر وقــت موکــول 

کــه »نمازهــای ايشــان بــدون  در حــاالت آيــت اهلل محمــد اربــاب آمــده اســت 

اســتثنا در اول وقــت بــود. تنهــا در يــک مــورد نمــاز را تأخیــر مى انداختنــد، آن هــم 

کــه مهمانانــى از ســنخ خــود داشــتند يــا در جایــی مهمــان بودنــد  بــه هنگامــى بــود 

کــه معممیــن ديگــری نیــز در آ ن جــا بودنــد. بی شــک، بــه خاطــر آن کــه مبــادا آن هــا 

کــه موظــف بــه اقامــه ی نمــاز جماعــت بــا ايشــان باشــند،  را در شــرايطى قــرار دهــد 
کراهــت داشــتند«.2 کار  از ایــن 

حضرت آيت اهلل بهجت مى فرمود: 
گرفتاری ها و اشتغاالت  مرحوم آیت اهلل شیخ محمدحسین غروی اصفهانی با همه 
یارات مستحبی را انجام می دادند  کثر نوافل و دعاها و ز یسی و تألیفی، ا علمی، تدر
و حتی در سفر هم اصرار داشتند که این اعمال و عبادات ترک نشوند. از دعاهای 
لحظه ی  ین  آخر تا  را  توفیق  این  می خواهم  از خدا  که  بود  این  ایشان  همیشگی 
که سر به  که  مشغول نماز بودند، هنگامی  عمر از من نگیرد. عاقبت هم در حالی 

سجده گاه گذاشته بودند، در همان حال از دنیا رفتند.3

1 . »نماز اول وقت«، مجله طوبی، شماره 7، خرداد و تیر 1385.
گلشن ابرار، ج3، ص355. 2 . جمعی از پژوهشگران، 

3 . دفتر انتشارات انصاری، فریادگر توحید، ص87.
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نماز اول وقت در شرایط سخت

علمــای ربانــى مثــل بقیــه مــردم، در زندگــى خود دچــار مشــکالت و گرفتاری هایی 

کــه شــرايط ســختى را بــرای آن هــا بــه وجــود مــى آورد. بــا ایــن حــال، آنــان  مى شــوند 

در ایــن شــرايط نیــز از يــاد خــدا و ســخن گفتــن بــا معبــود خويــش، غافــل نمى شــوند 

و بــه نمــاز پنــاه مى برنــد.

1. بیماری و نماز اول وقت

يکــى از يــاران حضــرت امــام، ایــن خاطــره را دربــاره ی اهمیــت نمــاز اول وقــت در 

ســیره ی عملــى ايشــان نقــل مى کنــد:
کردنــد، یــک ســاعت بــه اذان ظهــر مانــده بــود. امــام  کــه امــام رحلــت  ظهــر آن روزی 
حالشــان خــوب نبــود. کمــک کردیــم ایشــان وضــو گرفتنــد. دکتــر عارفــی بــه مــن گفت: 
امــام نمی توانــد دستشــان را حرکــت بدهنــد. شــما دســت آقــا را بگیــر. چــون ِســُرم در 
دســت امــام بــود، موقــع تکبیــر نمی توانســتند دستشــان را بــاال بیاورنــد. لــذا کنــار امــام 
کــه داشــتند، نمــاز  گرفتــم. آقــا بــا آن حــال نامناســبی  نشســته، دستشــان را در دســتم 

کــه تــا ســاعت یــک بعــد از ظهــر، نمــاز ایشــان ادامــه داشــت.1 می خواندنــد 

افراد مختلفى که به نوعى با حضرت امامدر ارتباط بودند، چنین خاطره هایی 

مى گويند:  انقالب  معظم  رهبر  مى کنند.  نقل  ايشان  عمر  آخر  روزهای  از  را 
یــن لحظــه ی حیات شــان، ذکــر و نمــاز و دعــا را نیــز فرامــوش  حضــرت امامتــا آخر
یــز ایشــان می گفــت: پیــش از ظهــر روز آخــر  نکردنــد. حــاج احمــد آقــا، فرزنــد عز
ــی گذشــت، بعــد  ــد. مدت ــم نمــاز مــی خواندن حیــات امــام، ایشــان روی تخــت، دائ
ــا  ــر و عصــر ب ــدن نمــاز ظه ــی. آن وقــت خوان ــم: بل گفت ــر شــده اســت؟  پرســیدند: ظه
نوافلــش را شــروع کردنــد. بعــد از اتمــام نمــاز، مشــغول ذکــر گفتــن شــدند و تــا لحظاتــی 
کــه در حالــت اغمــا بــه ســر می بردنــد، مرتــب پشــت ســر هــم می گفتنــد: »ســبحان اهلل 

1 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج3، ص143.
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کبــر.« ایــن بــرای مــا درس اســت. مــا کــه رهبرمــان  و الحمــد هلل و ال الــه اال اهلل و اهلل ا
یــم.1 کنیــم و از آن درس بگیر کارهــا و روحیــات او توجــه  یــم، بایــد بــه  را دوســت دار

2. اول نماز، بعد امور دیگر

وقتــى خداونــد در نظــر بعضــى از افــراد، دارای چنــان عظمــت، بزرگــى و اهمیــت 

ــه هیــچ وجــه حاضــر  ــود و ب کوچــک خواهــد ب ــان بســیار  ــزد آن ــور ديگــر ن باشــد، ام

کننــد؛  ــا خــدا جايگزیــن  ــا حــرف زدن ب ــی ارزش دنیایــی را ب ــود امــور ب نخواهنــد ب

گــرو توفیــق خداونــد مى داننــد و  کارهــا را هــم در  ــان، موفقیــت در ســایر  کــه آن چرا

ــد.  ــه دســت مى آي ــه نمــاز ب ــا اهمیــت دادن ب کارهــا، ب ــد در  توفیــق خداون

ــد و وقــت  ــا نمــاز تنظیــم مى کردن ــه ی خــود را ب ــزرگان، برنامــه ی روزان بعضــى از ب

ــه پیــش  کارهــا ب کار، جلســه، پژوهــش و ســایر  ــود. درس،  نمــاز، محــور برنامه هــا ب

ــگاه شــهید  ــه ن ــزدی نســبت ب ــت اهلل مصبــاح ی ــس از نمــاز تقســیم مى شــد. آي و پ

ــد: ــه نمــاز مى گوي بهشــتى ب
کــه می شــد،  از جــا برمی خواســت تــا نمــاز را اول وقــت  در هــر جلســه ای وقــت نمــاز 
ــه منزلشــان  گاهــی ب ــه تهــران منتقــل شــدند. مــن  ــی تبعیــدوار ب ــد. ایشــان مدت بخوان
ــز جالبــی در نهج الباغــه  ــه بشــاش گفــت: »یــک چی ــا قیاف ســر مــی زدم. یــک روز ب
گفتنــد: در یکــی از سفارشــات امیــر مؤمنــان می فرمایــد:  گفتــم: چــه؟  دیــدم.« 
کــه حضــرت  همــه چیــز را تابــع نمــاز قــرار بــده و مــن از این جــا اســتفاده می کنــم 
کار چقــدر مانــده بــه نمــاز  برنامه هایشــان بــر اســاس نمــاز تنظیــم می شــد. مثــا فــان 
ــه از ایمــان قــوی و معنــوی او  ــرد. ایــن روحی ــد انجــام پذی ــا چقــدر بعــد از نمــاز بای ی

ــت داشــت.2 حکای

1 . ســایت دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای، بیانــات مقــام معظــم رهبــری در مراســم بیعــت 
کــد مطلــب: 46142. کمیته   هــای انقــالب اســالمی، 1368/3/18،  فرماندهــان 

2 . مصباح یزدی، هفته نامه پرتو، چهارشنبه 8 تیر 1379، ص4.
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کار 3. نماز اول وقت، شرط 

کــه بــه نمــاز فــوق العــاده  آيــت اهلل حق شــناس از جملــه  علمــای ربانــى اســت 

کــردن را اقامــه ی  کــه حتــى در ســنین جوانــى، شــرط کار  اهمیــت مــى داد تــا جایــی 

ــد. ــرار مى ده ــت ق ــاز در اول وق نم

در  حســابداری  بــازار،  در   حق شــناس آيــت اهلل  کار  محل هــای  از  »يکــى 

جويــای  قــرارداد،  هنــگام  در  ايشــان  بــود.  جوراب بافــى  کارگاه هــای  از  يکــى 

کارگاه، حقــوق را بیــن بیســت تــا بیســت  حقــوق ماهیانــه اش مى شــود. صاحــب 

و پنــج تومــان معّیــن مى کنــد؛ ولــى آقــای حق شــناس فقــط بــه يــک شــرط، بــه 

و  ناباورانــه  کارگاه  صاحــب  مى دهــد.  رضايــت  تومــان  ســه  ماهیانــه ی  حقــوق 

بــا ذوق زدگــى ایــن پیشــنهاد را قبــول مى کنــد. آقــای حق شــناس شــرطش ایــن 

ــرای  ــه مســجد آزاد باشــد و در عــوض، ب ــرای رفتــن ب کــه در وقت هــای نمــاز ب ــود  ب

ایــن مرخصى هــای يکــى دو ســاعته، بــه جــای بیســت و پنــج تومــان، ســه تومــان 

حقــوق بگیــرد.

کارگاه، يــک روز در نزديکى هــای ظهــر متوّجــه  کار در آن  ... پــس از مّدت هــا 

کارمنــد داشــته  کارگــر و  کارگاه چندیــن  کارگاه نیســت. آن  مى شــود هیچ کــس در 

کاری بیــرون رفتــه بوده انــد. اســت؛ ولــى در آن لحظــه، همــه ی  آن هــا بــرای 

ايشــان بــه ناچــار همــه  ی درهــا را قفــل مى کنــد و بــه ســوی مســجد بــه راه مى افتــد. 

کارگاه برمى گــردد، بــا داد و فريادهــای صاحــب  بعــد از نمــاز وقتــى بــه جلــوی 

ــه انتظــار داشــت  ــا يــک دهــم حقــوق، طمع کاران ــا ب ــه رو مى شــود. آن آق کارگاه روب

ــد. ايشــان ایــن چنیــن موقعّیت هایــی را اســتثنا بدان

بــه قــول حــاج آقــا حق شــناس، بسته شــدن مغازه هــای بــازار در چنیــن ســاعاتى، 
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کارگاه همــان لحظــه  گــوار بــرای صاحبــش بــود. صاحــب  بــه معنــای اّتفــاق نا

ايشــان را اخــراج مى کنــد. ايشــان نیــز بــدون هیــچ ناراحتــى و اعتراضــى آن تصمیــم 

بــا خونســردی و لبخنــد مى گويــد: »طبــق قرارمــان در ایــن  را مى پذیــرد و فقــط 

ــف بــوده ام در 
ّ
ســاعات، هیــچ تکلیفــى نســبت بــه شــما نداشــته ام. در عــوض مکل

کنــم و بــروم نمــازم را بخوانــم. خداحافــظ شــما!«1 ایــن اوقــات، هــر کاری دارم، رهــا 

4. اول نماز، بعد جلسه

حضــرت امامبــه نمــاز اول وقــت خیلــى مقیــد بودنــد. در اوج اشــتغال ها و 

کشــوری و بین المللــى، بــه نمــاز اول وقــت مقیــد  گرفتاری هــا يــا جلســه های مهــم 

ــد. مرحــوم آيــت اهلل توســلى نقــل مى کنــد: بودن
روزی کــه ســران کشــورهای اســامی بــرای قضیــه صلــح ایــران و عــراق، خدمــت امــام 
آمــده بودنــد، وســط جلســه بــود کــه اذان ظهــر گفتــه شــد. امــام بلنــد شــده و فرمودنــد: 
ــا  ــگام نمــاز، خــود را ب ــه هن ــد ب ــد بودن ــم.« و چــون مقی »مــن می خواهــم نمــاز بخوان
کــه ادکلــن مــرا  کردنــد  کننــد، در همــان جلســه بــه مــن اشــاره  عطــر و ادکلــن خوش بــو 
بیــاور. و پــس از ادکلــن زدن بــه نمــاز ایســتادند. دیگــران هــم پشــت ســر ایشــان نمــاز 

جماعــت خواندنــد.2

حتــى حضــرت امــام،  در جلســه های مهــم امنیتــى نیــز نمــاز را مقــدم مى داشــتند. 

شــهید واال مقــام امیــر صیــاد شــیرازی نقــل مى کنــد:
آیــت اهلل خامنــه ای و  یک بــار در جمــع شــورای عالــی دفــاع، مرکــب از حضــرت 
یــر دفــاع و فرمانــده محتــرم کل ســپاه، خدمــت  جنــاب آقــای هاشــمی رفســنجانی و وز
امــام بودیــم. امــام روی صندلــی خودشــان نشســته بودنــد و مــا دور ایشــان بــه طــور 

کریم، ص31 - 32. 1 . سیف اللهی ، عبد 
2 . »مصاحبه با حجت االسالم و المسلمین توسلی«، مجله حوزه، شماره 45، مرداد و شهریور 1370، ص59.
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گهــان امــام بلنــد شــدند  کــه نا نیــم دایــره نشســته بودیــم. وســط صحبت هــای مــا بــود 
ــه پــس از ایــن حرکــت امــام  ک ــد. اولیــن کســی  ــاق رفتن ــه طــرف قســمت دیگــر ات و ب
کــرد: »آقــا! کســالتی عــارض شــد؟«  کــه عــرض  کــرد آقــای هاشــمی بــود  صحبــت 
کــه ممکــن  کــه در آن موقــع بــه ذهــن ایشــان می رســید، ایــن بــود  چــون تنهــا چیــزی 
ــر، وقــت  ــد: »خی ــام فرمودن ــی ام ــام کســالتی عــارض شــده باشــد؛ ول ــرای ام اســت ب
نمــاز اســت.« و ایــن جملــه را بــا چنــان لحــن قاطعــی بیــان فرمودنــد کــه مــن بــه ذهنــم 
رســید مثــل این کــه تــا بــه حــال این طــور بــه فکــر نمــاز نبــوده ام. بعــد بــه ســاعتم نــگاه 

کــردم،  دیــدم هنــوز چنــد دقیقــه بــه اذان ظهــر مانــده اســت.1 

آقــای  بــه اذان مغــرب رســید. نظــر   بــا آقــای بهشــتى يک بــار جلســه ی مــا 

کــه نمــاز را بخوانیــم و بحــث را پــس از آن ادامــه دهیــم؛ ولــى  بهشــتى ایــن بــود 

کار داشــتند و مى خواســتند بحــث ادامــه يابــد. ايشــان پیشــنهاد  بعضــى از افــراد 

کــه رأی گیــری شــود. پــس از رأی گیــری، اقامــه ی نمــاز در اول وقــت رأی نیاورد.  کــرد 

گفتنــد:  آقــای بهشــتى 
سراغ  نماز  از  واجب تر  کاری  چه  ما  ولی  است؛  نیاورده  رأی  نماز  این که  رغم  به 
یم؟ خداوند برای انجام کار دیگری در وقت نماز، هیچ خیری قرار نداده است.2  دار

حجت االسالم و المسلمین آقای قرائتى در خاطره ای مى گويد:
ســال 58 در خدمــت شــهید بهشــتی بودیــم. عــده ای از مهمانــان خارجــی هــم 
ــد شــد، شــهید  ــا صــدای اذان بلن ــد. ت ــت بودن ــرم صحب گ حضــور داشــتند و ایشــان 
و  انداخــت  را  ســجاده اش  گوشــه ای  و  کــرد  معذرت خواهــی  حضــار  از  بهشــتی 

مشــغول نمــاز شــد.3

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج 3،  ص 62؛ به نقل از: صیاد شیرازی،  امام و دفاع مقدس،  ص65.
2 . رجایی، سیره شهید بهشتی، ص356.

3 . بهشتی، خاطرات استاد، ص129.
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کار 5. اول نماز، بعد 

گفته بود:  که  این جمله ی معروف از شهید محمدعلى رجایی است 
یید وقت نماز است.1 کار بگو کار دارم، به  یید  به نماز نگو

يکى از دوست داران آيت اهلل حق شناس در خاطره ای تعريف مى کند:
کــرده بــود. مــن مقــداری  ســال ها پیــش، خانــه ی ایشــان بــه تعمیــری ســاده نیــاز پیــدا 
وســایل ســاختمانی - ماننــد گــچ و ســیمان- تهّیــه کــرده بــودم و مشــغول درســت کردن 
گــچ بــودم کــه صــدای اذان بلنــد شــد. در ایــن هنــگام، حــاج آقــا مــرا صــدا زد و گفــت: 

»داداش علــی! بیــا بــاال بــا هــم نمــاز بخوانیــم.«
ــر اســت  ــرده ام، اســراف می شــود. بنابرایــن بهت ک گــچ درســت  ــازه  گفتــم: »ت ــا خــودم  ب
کنــم و بعــد بــرای نمــاز بــروم.« لحظاتــی بعــد دوبــاره حــاج  تندتنــد این هــا را مصــرف 
گفتــم چشــم و بــا عجلــه ای بیشــتر دوبــاره مشــغول  آقــا مــرا صــدا زد. ایــن بــار بــاز هــم 

کار شــدم. بــه 
پــس از لحظاتــی، حــاج آقــا بــا صــدای بلنــد و بــا کمــی عصبانیــت فرمــود: »مگــر بــه 
کــردم و بــا عجلــه  یــاد، بقّیــه ی گچ هــا را رهــا  یــم بیایــی نمــاز!« بــا ایــن فر شــما نمی گو
ــچ درســت  گ ــداری  ــردم: »مق ک ــاق و عــرض  ــم داخــل ات دســت هایم را شســتم و رفت
ــا  ــا خــراب نشــود.« حــاج آق ــم ت ــم و بیای کن ــودم، می خواســتم آن را اســتفاده  ــرده ب ک

کــه بشــود، االن وقــت نمــاز اســت.« فرمــود: »خــراب می شــود 
حــاج آقــا بافاصلــه بــه نمــاز ایســتاد و نمــاز را دو نفــری بــه جماعــت خواندیــم. 
ــاال  ــه جهــت ب ــد از معذرت خواهــی ب ــت اهلل حق شــناس بع ــاز، آی ــه ی نم ــد از اقام بع
بــردن صدایشــان فرمــود: »داداش جــون! شــما قبــل از شــروع شــدن اذان، ناخواســته 
مرتکــب اســراف شــده اید، نــه در هنــگام شــروع وقــت نمــاز. شــما بایــد پیــش از اذان، 
ــه وقــت نمــاز  ک ــی  ــی زمان ــد؛ ول گــچ درســت نمی کردی ــد و  فکــر و حســابش را می کردی

شــد، بایــد بــه نمــاز ایســتاد.«2

1 . مؤسسه فرهنگی قدر والیت، حبیب و محبوب، ص35.
کریم، ص161 - 162. 2 . سیف اللهی ، عبد 



نماز در سیره علما62

6. اول نماز، بعد درس

آيت اهلل حق شناس در خاطره ای از دوران تحصیل خود چنین يادآوری مى کند:
م هــا بــرای مــن پیــدا شــد، 

ّ
یــن معل کــه رســائل و مکاســب می خوانــدم، بهتر آن زمــان 

ولــی گفــت: »بایــد اّول ظهــر بیایــی!« از بــس ایــن اســتاد خــوب بــود، اغفــال شــدم. 
ــن اســتاد  ــه ای ــه خاطــر این ک ــی ب ــرک نمی کردم هــا؛ ول ــچ وقــت ت ــم را هی نمــاز اّول وقت
خیلــی خــوب بــود، نمــاز را عقــب انداختــم و بــه درس رفتــم! بــاز روز اّول یــک خــورده 
کنــد و نجــات  کــه پــروردگار می خواســت مــرا هدایــت  درس را فهمیــدم؛ ولــی از آن جــا 
بدهــد، روز دوم هیــچ نفهمیــدم! پــروردگار بــه لحــاظ لطــف الیتناهــی خــودش از مــن 

کــرد! بــه اســتاد گفتم:»آقــا مــن نمی آیــم!«1 ســلب شــعور 

کوهستانى مى گويد: گردان مرحوم آيت اهلل شیخ محمد  يکى از شا
یــس  روزی بــا یکــی از طــاب مشــغول مباحثــه بودیــم و آقــا در حســینیه مشــغول تدر
کتــاب را بســت و فرمــود: باباجــان! مــن  کــه صــدای اذان ظهــر را شــنید،  بــود. همیــن  

یــم. بایــد بــروم نمــاز.2 دیگــر نمی توانــم درس بگو

7. اول نماز، بعد مصاحبه

مردان الهى، پرستش و قرب به خداوند را بر هر چیزی مقدم مى دارند. حجت  

االسالم و المسلمین سید احمد خمینى )فرزند امام( نقل مى کند: 
روز اّولــی کــه شــاه رفــت، مــا ُنوفــل لوشــاتو بودیــم. نزدیــک بــه ســی صد الــی چهارصــد 
خبرنــگار در اطــراف منــزل امــام جمــع شــده بودنــد. تختــی گذاشــتند و امــام روی آن 
ــود هرچنــد نفــر خبرنــگار یــک ســؤال  کار می کــرد. قــرار ب ایســتادند. تمــام دوربین هــا 
کنــد. دو ســه ســؤال از امــام بیشــتر شــد کــه صــدای اذان ظهــر شــنیده شــد. بافاصلــه 
ــد: »وقــت فضیلــت نمــاز ظهــر می گــذرد.« تمــام  ــد و فرمودن کردن ــرک  امــام آن جــا را ت
کردنــد! کســی از  کردنــد، تعجــب  مــردم از این کــه امــام بــدون جهــت صحنــه را تــرک 

1 . حق شناس، مواعظ حق شناس، ج2، ص166 - 167.
کوهستانی، بر قله پارسایی، ص98.  . 2
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ــج ســؤال دیگــر  ــار پن ــا حّداقــل چه ــد ت کنی ــر  ــد دقیقــه ای صب ــرد چن ک ــام خواهــش  ام
بکننــد؛ ولــی امــام بــا عصبانیــت بــه او فرمــود: »بــه هیچ وجــه نمی شــود و رفتنــد.«1

آيت اهلل شیخ احمد مجتهدی در ادامه ی این جريان مى گويد:
علم  فقط  این  یرا  ز است؛  گرد  شا برای  راهنما  ین  بهتر گفتارها  و  رفتارها  این گونه 
نیست، بلکه علم توأم با عمل است؛ یعنی وقتی  استاد مثاً به اهّمیت نماز اّول 
که در تمام مراحل زندگی خود به  گرد استاد را ببیند  وقت توصیه می کند و وقتی شا

این نکته کاماً مقّید است، بیشتر به اهّمیت و دلبستگی به آن پی می برد.2

8.اول نماز،  بعد غذا

آيت اهلل سبحانى نقل مى کند در چندین سالى که در خدمت امام خمینىبودم، 

برجستگى ها و ویژگى هاى بارزى از ايشان ديدم. از جمله ویژگى معظم له این 

اول  نماز  و در هیچ شرايطى،  بود  اول وقت خیلى مقید  نماز  به  که نسبت  بود 

ارجمند،  اتفاق دوستان  به  که  دارم در جلسه اى  ياد  به  نمى نمود.  ترك  را  وقت 

با امام داشتیم، هنگام اذان  از جمله شهید آيت اهلل سعیدى و آيت اهلل خزئلى 

گفت: جایی  کرد و برخاست و  ظهر بود. سفره هم پهن بود. امام به ساعت نگاه 

بدهید تا من نمازم را بخوانم و با آرامش خاص به نماز مشغول شد. این تقید به 

نماز اول وقت، روح نمازگزارى را در ايشان راسخ نموده بود و به همین جهت در 
کارها نظم بسیار خوبی داشت.3 تمام 

ســفارش  گرديدنــد،  منتقــل  بیمارســتان  بــه   )خمینــى( امــام  کــه  روز  آن 

کــه ســاعت اقامــه ی نمــاز ظهــر و عصــر را بــه ايشــان اطــالع دهنــد و در  فرمودنــد 

1 . رجایی،  برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص56.
2 . برخوردار فرید، آفات الّطالب، ص146 - 147.

کد مطلب: 1152. 3 . سایت قنوت )مرکز تخصصی نماز(، »ثواب نماز اول وقت«، 
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مرحلــه اول نمازشــان را خواندنــد و بعــد بــه صــرف غــذا پرداختنــد. يکــى از روزهــا 

کــه ســینى حامــل غــذا وارد اتــاق شــد.  در بیمارســتان، يــک دفعــه متوجــه شــدند 

گفتنــد:  پرســیدند: »مگــر وقــت اقامــه نمــاز فــرا رســیده؟« حاضریــن در جوابشــان 

کــرده و فرمودنــد:  »بلــه، وقــت نمــاز رســیده اســت.« امــام بــا نهیبــى رو بــه حاضریــن 

»پــس چــرا مــرا بیــدار نکرديــد؟« وقتــى در جــواب گفته شــد: »به دلیــل وضع خاص 

شــما نخواســتیم بیدارتــان کنیــم.« بــاز ايشــان بــا ناراحتــى گفتنــد: »چــرا بــا مــن ایــن 
شــکلى برخــورد مى کنیــد؟ غــذا را پــس ببريــد تــا مــن نمــاز را اقامــه ســازم.«1

داستان زیر از آيت اهلل حق شناس، بسیار خواندنى و جالب توجه است.
کبــاب بــه یکــی از  یــدِن  روزی دایــی مرحــوم آیــت اهلل حق شــناس، او را بــرای خر
ــه ی ناهــار  ــی در تهّی ــر، دای ــام و نشــان دار می فرســتد. آن روز ظه کباب فروشــی های ن
عجلــه داشــت. بنابرایــن، آقــای حق شــناس بــه ســرعت بــه جلــوی آن کباب فروشــی 
ــا آن روز آن  ــه مغــازه ی دایــی برســاند؛ اّم کبــاب بگیــرد و ب یع تر  ــا هرچــه ســر مــی رود ت
کباب فروشــی، بیشــتر از روزهــای دیگــر شــلوغ بــود. در انتهــای صــف می ایســتد و 

ــه او می رســد. ــت ب ب ــر، نو ــزده نف پــس از ده پان
در ایــن هنــگام، صــدای اذان بلنــد می شــود. حــاال دیگــر وقــت نمــاز شــده بــود. بــه 
ــوظ  ــم محف بت ــده نو ــی اجــازه ب ــم شــده اســت؛ ول بت ــد: »االن نو ی ــروش می گو کباب ف
کباب فــروش لجبــازی می کنــد و  برگــردم.«  و  را بخوانــم  نمــازم  بــروم  مــن  بمانــد و 
کبابــت را می خــری و می بــری یــا  یــد: »نــه خیــر! نمی شــود، یــا همیــن االن  می گو

گــر بــروی، دوبــاره بایــد در انتهــای صــف بایســتی.« این کــه ا
بــا ایــن جــواب، بــدون هیــچ اعتراضــی بــه ســوی مســجد بــه راه می افتــد. نمازهــا را 
کباب فــروش روی  اقامــه می کنــد و دوبــاره برمی گــردد در انتهــای صــف می ایســتد. 
گاهــی نگاهــش بــه ایــن مشــترِی نوجــوان و بــه انتهــای  دنــده ی لــج افتــاده بــود. 

یژه اربعین، سال 68. زنامه جمهوری اسالمی، و 1 . رو
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صــف بازگشــته اش می افتــاد، ولــی خــود را بــه بی خیالــی مــی زد. پــس از چندیــن 
کباب هــا را می خــرد و بــه ســرعت خــودش را بــه مغــازه ی  بتــش می شــود.  نفــر، نو
دایــی می رســاند. یکــی دو ســاعت از ظهــر گذشــته بــود. خــان دایــی وقتــی ایــن تأخیــر 
گــوش آقــای  را بــه جهــت رفتــن بــه مســجد می بینــد، بــا عصبانیــت یــک ســیلی بــه 

می خوابانــد. حق شــناس 
ــر می خواهیــد  گ ــد: »دایــی جــان! ا ی ــه ی ســرخ شــده می گو گون ــا  آقــای حق شــناس ب
ــف هســتم در وقت هــای 

ّ
بــاز هــم می توانیــد بزنیــد؛ ولــی مــن تقصیــری نــدارم. مــن مکل

کنــم و بــروم نمــاز را بخوانــم.«1 نمــاز، هــر کاری دارم رهــا 

9. اول نماز،  بعد پرواز

بــا شــهید بزرگــوار آيــت اهلل دســتغیب بــراى انجــام حــج عمــره هم ســفر بوديــم. 

کــرد، تــا از آن جــا عــازم جــده شــويم.  هواپیمــا از تهــران بــه طــرف بیــروت پــرواز 

کــه هواپیمــا  در فــرودگاه بیــروت چنــد ســاعتى معطــل شــديم. اذان مغــرب بــود 

آمــاده ی  پــرواز شــد. شــهید دســتغیب خیلــى ســعى مى کــرد نمــاز مغــرب و عشــاء 

کــرد. ايشــان  کارى  را اول وقــت بخوانــد؛ امــا درهــاى هواپیمــا بســته بــود و نمى شــد 

کــه مانــع شــدند. تأخیــر هواپیمــا بــه حــدى  چنــد بــار خواســتند پیــاده شــوند 

ــد. ــا مى ش ــاز قض ــیديم، نم ــده مى رس ــه ج ــر ب گ ــه ا ک ــد  انجامی

ــت  ــى ناراح ــد، خیل ــازش برس ــه نم ــت ب ــه نمى توانس ــتغیب از این ک ــهید دس  ش

ــور  ــود. موت ــى ايشــان خیلــى نگــران فــوت نمــاز ب ــود. مــا نیــز تشــويش داشــتیم؛ ول ب

کــه روشــن بــود، يك دفعــه بــا نقــص فنــى روبــه رو شــد. خدمــه ی هواپیمــا  هواپیمــا 

کردنــد تــا نقــص هواپیمــا برطــرف شــود. همــه پیــاده  گهــان درب هواپیمــا را بــاز  نا

ــم. خدمــه مى گفتنــد شــايد چنــد ســاعت  شــديم. همــراه شــهید دســتغیب بودي

کریم، ص29 - 30. 1 . سیف اللهی ، عبد 
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کــه  کــه خوانديــم، خبــر دادنــد  طــول بکشــد تــا هواپیمــا آمــاده ی پــرواز شــود. نمــاز را 

کــه  هواپیمــا آمــاده پــرواز اســت، ســوار شــويد. مــن هنــوز در حیــرت ایــن راز بــودم 
میــان نمــاز شــهید و نقــص هواپیمــا چــه ســرى نهفتــه اســت.1

آثار نماز اول وقت

در فرمايش های مقام معظم رهبری حضرت آيت اهلل خامنه ای آمده است:
کنیــد؛ ایــن را  شــما می توانیــد خودتــان را متوجــه بــه معانــی مترقــی و متعالــی معنــوى 
یــد. توجــه بــه نمــاز، اهتمــام بــه نمــاز، خیلــی تأثیــر دارد.  بــراى خودتــان در نظــر بگیر
نمــاز را بــا توجــه خوانــدن، اول وقــت خوانــدن، بــا حضــور قلــب خوانــدن، بــا تمرکــز 

خوانــدن، خیلــی خیلــی اثــر دارد.2 

کــه در آيــات و روايــات بــه آن هــا  يــادی اســت  نمــاز دارای آثــار فــردی و اجتماعــى ز

اشــاره شــده اســت و بــه طــور طبیعــى، همــان آثــار بــرای نمــاز اول وقــت، بلکــه 

ــار و فوايــدی پرداختــه  ــه برخــى از آث ــه صــورت شــديدتر وجــود دارد. در این جــا ب ب

گفتــار و ســیره ی علمــا در مــورد نمــاز اول وقــت آمــده اســت. کــه در  مى شــود 

1 . دستغیب، یادواره شهید حضرت آیت اهلل حاج سید عبدالحسین دستغیب.
2 . سایت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، بیانات رهبر انقالب در دیدار با شرکت کنندگان 

کد مطلب: 21044. در ششمین همایش ملی نخبگان جوان، 1391/7/12، 
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الف( آثار معنوی و اخروی

  رسیدن به مقامات عالی

ياضــت و زحمــت و ســلوک،  کــه پــس از ســال ها عبــادت، ر علمــا و عرفــای بزرگــى 

بــه مقامــات معنــوی بزرگــى دســت يافته انــد، ســخن يــا عمــل آنــان، مى توانــد 

روشــنگر ديگــران در طــى مقام هــای معنــوی باشــد. ســفارش های آنــان، هم چــون 

کــرد و چــراغ راه نمــود.  گــوش  کــه بايــد بــا جــان و دل  گوهرهــای نفیســى اســت 

آيــت اهلل مصبــاح یــزدی مى گويــد:
ایشــان  کــه  می کردنــد  نقــل   قاضــی آقــاى  مرحــوم  از   بهجــت آیــت اهلل 
کســی نمــاز واجبــش را اول وقــت بخوانــد و بــه مقامــات عالیــه  گــر  می فرمــود: »ا

کنــد!«1 و یــا فرمودنــد: »بــه صــورت مــن تــف بینــدازد!«  نرســد، مــرا لعــن 
ــَواِت«2 خــود یــك نکتــه اى اســت، 

َ
ل ــى الَصّ

َ
اول وقــت ســّر عظیمــی اســت. »َحاِفُظــوا َعل

لــوَة«.3 قیُمــوا الَصّ
َ
غیــر از »أ

کــه نمــاز را اّول وقــت  کــه نمازگــزار اهتمــام داشــته باشــد و مقّیــد باشــد  و همیــن 
یــادى دارد، هــر چنــد حضــور قلــب هــم نباشــد.4 بخوانــد، فــی حــّد نفســه آثــار ز

حجــت االســالم و المســلمین آقــای محمــدی ری شــهری مى نويســد: در ديــداری 

کــه در ســال 1384 بــا ايشــان ]آيــت اهلل بهجــت[ داشــتم، ضمــن تکــرار همیــن نقــل 

از اســتاد، خــود اضافــه فرمودنــد: 

گفتــه را تأییــد می نمایــد،  ایــن عبــارت  کــه ایــن  1 . حجــت االســالم و المســلمین آقــای ری شــهری در ضمــن خاطــره ای 
کــس نمازهــای واجــب یومیــه را اول وقــت بخوانــد، بــه همــه ی مقامــات معنــوی  را از آیــت اهلل بهجــت نقــل می کنــد: هــر 

کنــد. )محمــدی ری شــهری، زمــزم عرفــان، ص85( گــر نرســید، مــرا لعنــت  خواهــد رســید. ا
ید. )بقره، آیه238( 2 . نمازها را پاس دار

ید. )بقره، آیه43( 3 . و نماز را به پا دار
یان، در محضر بزرگان، ص99. 4 . غرو
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کــه نمــاز اول وقــت خوانــدن، حضــور  نگفــت: »خــوب بخوانــد«. معلــوم می شــود 
ــب آور هــم هســت.1 قل

ب( آثار دنیوی

ــى در  ی نمــاز مهــم هســتند؛ ول ــار معنــوی و اخــرو ــا آن کــه بیــش از هــر چیــزی، آث ب

کــه بــه چنــد مــورد در  کنــار آن هــا، خوانــدن نمــاز اول وقــت، فوايــد دنیــوی نیــز دارد 

ســیره ی علمــا اشــاره مى شــود.

1. شاه کلید خواسته ها و نیازها

حضــرت عبدالعظیــم حســنىاز امــام حســن عســکری روايــت مى کنــد 

گفــت. حضــرت موســى  کــه فرمودنــد: خداونــد متعــال بــا حضــرت موســى ســخن 

بــه جــای آورد، چــه  کــه نمازهــا را در وقتــش  کســى  کــرد: خــدای مــن!  عــرض 

پاداشــى دارد؟ خداونــد فرمــود: حاجــت و درخواســتش را بــه او عطــا مى کنــم و 
بهشــتم را برايــش مبــاح مى گردانــم.2

گفت: سه  نقل است جوانى نزد شیخ حسنعلى نخودکى اصفهانى آمد و 

که  کلید از شما مى خواهم! قفل اول این است  قفل در زندگى ام وجود دارد و سه 

کارم  ازدواج سالم داشته باشم. قفل دوم این که دوست دارم  دوست دارم يک 

برکت داشته باشد و قفل سوم این که دوست دارم عاقبت بخیر شوم.

 شیخ نخودکى فرمود: برای قفل اول، نمازت را اول وقت بخوان. برای قفل دوم، 

نمازت را اول وقت بخوان. و برای قفل سوم هم، نمازت را اول وقت بخوان!

1 . محمدی ری شهری، زمزم عرفان، ص85
2 . مجلسی، بحاراالنوار، ج82، ص204.
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کلیــد؟! شــیخ نخودکــى فرمــود: نمــاز اول  کــرد: ســه قفــل بــا يــک  جــوان عــرض 
اســت.1 »شــاه کلید«  وقــت، 

گرفتاری 2. رفع تنگ دستی و 

آيت اهلل بهجت در درس خود، خاطره ای را چنین نقل مى کند: 
نقل  بود،  واقعا عالم حسابی  که ماشاءاهلل،   2آقا سّید عبدالهادی شیرازی از 
کرده اند که در کوچکی بعد از فوت پدرم )میرزای بزرگ(، تکّفل خانواده به عهده ی 
ید: ایشان را در خواب دیدم. از من پرسیدند: آقا سّید عبدالهادی!  من بود. می گو
ید: در جواب گفتم: خوب نیست! فرمود: به بچه ها  حال شما چه طور است؟ می گو
و اهل خانه سفارش کنید که نماز اّول وقت بخوانند، تنگ دستی شما رفع می شود.3

و  و سفارش خاص است  این مورد، يک مورد  که  بگويند  افراد  از  شايد بعضى  

نمى توان در باره ی همه چنین سفارشى را کرد؛ ولى بايد دانست که وقتى بنده ای 

گوش مى کند، خداوند  به خواست خدا در اول وقت پاسخ مى دهد و حرف او را 

کرم به  کرد. عالوه، در حديثى، پیامبر ا نیز حرف بنده ی خود را گوش خواهد 

و  گرفتاری ها  شدن  برطرف  که  مى کند  ضمانت  و  کرده  اشاره  مطلب  این 
گرو اهمیت دادن به وقت های نماز است.4 ناراحتى ها در 

کــه بــه علتــى مرا از شــهرداری  کــرد  کارمنــدان عالى رتبــه ی شــهرداری نقــل   يکــى از 

کتــاب  تقریبــا یکســانی،  در  بــا مضامیــن  انــوار، ج1، ص163و 164؛ همیــن مطلــب  1 . حســینی طهرانــی، مطلــع 
اســت.  آمــده  نیــز  ص121«  وقــت،  اول  نمــاز  از  »داســتان هایی 

که حدود شش ماه پس از وفات ایشان مرحوم شدند.  ،2 . از علما و مراجع تقلید زمان آیت اهلل العظمی حکیم
3 . رخشاد، در محضر حضرت آیت اهلل العظمی بهجت، ج3، ص188.

َمــْوِت َو 
ْ
ْوَح ِعْنــَد ال ــُه الــّرَ

َ
 َضِمْنــُت ل

َّ
ــْمِس ِإال َ

ــاَلِة َو َمَواِضــِع الّش 4 .عــن الرســول : َمــا ِمــْن  َعْبــٍد اْهَتــَم  ِبَمَواِقیــِت  الّصَ
کــه بــه اوقــات نمــاز و مواضــع خورشــید اهتمــام  ــار؛  هیــچ بنــده اى نیســت  َجــاَة ِمــَن الّنَ ْحــَزاِن َو الّنَ

َ ْ
ُهُمــوِم َو ال

ْ
اْنِقَطــاَع ال

کنــم.  ــردن، و از بیــن رفتــن غــم و اندوه هــا، و نجــات از آتــش را برایــش ضمانــت  رزد، مگــر این کــه آســودگی هنــگام ُم و
ــاب الصــاد بعــده الــالم، ص150(. )قمــی، ســفینه البحــار، ج5، ب
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کردنــد. رفتــم خدمــت حضــرت شــیخ.1 ايشــان فرمودنــد: نمازهايــت را اول  اخــراج 

گذشــت؛  کارت درســت مى شــود. مــدت يک مــاه  وقــت بخــوان! چهــل روز ديگــر 

گفتــم چهــل روز ديگــر! هرچــه  کــردم، فرمودنــد:  اثــری ظاهــر نشــد. مجــددًا مراجعــه 

کــردم آثــاری و امیــدی در ظاهــر نبــود. روز چهلــم در خیابــان نزديــک يــک  فکــر 

قهوه خانــه نشســته بــودم.

عبور  محل  آن  از  درشکه  با  روشن  محمد على  آقای  مشهد،  سابق  شهردار 

این جا  چرا  پرسید:  داشت.  نگاه  را  درشکه  کردم.  سالم  شده،  بلند  مى کرد. 

با  بیا!  من  با  گفت:  گفتم.  را  خود  حال  شرح  نداری؟  کاری  مگر  نشسته ای؟ 

ايشان سوار درشکه شدم. رفتیم به استانداری و فوری دستور داد رفع اتهام از من 

که مرحوم  کرده، مرا به خدمت برگرداندند و درست قبل از ظهر چهلمین روزی 
کار شدم.2 حاج شیخ فرموده بودند، حکم اعاده به خدمت مرا داده و مشغول 

3. تأمین زندگی آینده

آيت اهلل بهجت فرمود:
آینــده ى  زندگــی  نمــاز شــب،  یــا  و  وقــت  اّول  نمــاز  بــه  بــا ســفارش  برخــی علمــا 

می کردنــد.3 تأمیــن  را  فرزندانشــان 

ــا روزی انســان ارتبــاط دارد و  کــه اهمیــت بــه نمــاز ب ایــن توجــه، بیانگــر آن اســت 

ــر واقــع شــود. ــد مؤث مى توان

.1 . آیت اهلل حسنعلی نخودکی اصفهانی
2 . مقدادی اصفهانی، نشان از بی نشان ها، ص102-101.

3 . رخشاد، در محضر حضرت آیت اهلل العظمی بهجت، ج1، ص85.
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آثار بی توجهی به نماز اول وقت

گفتــار و ســیره ی علمــا  ــه نمــاز اول وقــت در  ــرای اهمیــت نــدادن ب کــه ب ــاری  از آث

کــرد. ــه مــورد زیــر اشــاره  ــوان ب آمــده اســت، مى ت

  بی ارزش شدن عبادت ها 

بنا بر اعتقاد آيت اهلل نخودکى، توجه نکردن به نماز اول وقت، سایر عبادت ها را 

نیز بی ارزش مى کند. ايشان در وصیت خود به فرزندش مى گويد:
یاضــت و عبــادت بپــردازد؛ ولــی یــك بــار نمــاز صبــح از او  گــر آدمــی چهــل روز بــه ر ا
« )نابــود( 

ً
فــوت شــود، نتیجــه ی آن چهــل روز عبــادت، بــی ارزش و »َهبــاًء َمنثــورا

خواهــد شــد. 
کــه  تــو را ســفارش می کنــم  ... ســپس حــاج شــیخ حســنعلی می افزایــد: »پســرم 
کــه می توانــی غفلــت نکــن.«1 نمــازت را اول وقــت بخــوان و از نمــاز شــب تــا آن جــا 

1 . آذرگون، نکته های نابی از نماز، ص267.
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اهمیت نماز جماعت

کیــد فراوانــى شــده اســت.  دربــاره ی اهمیــت نمــاز جماعــت در قــرآن و روايــات، تأ

قــرآن در آيــه ای دربــاره ی نمــاز جماعــت مى فرمايــد: 

اِكِعیَن؛1  َكاَة َو اْرَكُعوا َمَع الرَّ اَلَة َو آُتوا الزَّ  َو َأِقیُموا الصَّ
کنندگان، رکوع نمایید. ید و همراه با رکوع  ید و زکات را بپرداز و نماز را به پادار

به پــا  را  نمــاز  مى گويــد:  بلکــه  بخوانیــد،  نمــاز  نمى گويــد  کــه  اســت  آن  جالــب 

کــه آییــن نمــاز  کنیــد  يــد. يعنــى تنهــا خودتــان نمازخــوان نباشــید، بلکــه چنــان  دار
ــه ســوى آن بیاينــد.2 ــا عشــق و عالقــه ب ــا شــود و مــردم ب ــر پ در جامعــه انســانى ب

بر نماز جماعت ترجیح  را به بهانه ی خلوت و انس و حال،  برخى نماز فرادا 

آنان  بودند.   ائمه و  انبیا  بزرگ ترین عرفای جهان،  که  مى دهند؛ در حالى 

گفتند و خود نیز به آن  که برای رشد و بالندگى امت خود الزم ديدند،  هرچه را 

گفت: که لقمان به پسرش  دستورها پای بند بودند. در روايت آمده است 
گر بر سر نیزه باشی.3 پسرم! نمازت را با جماعت بخوان؛ حتی ا

در روايــات اســالمى بــراى شــرکت در نمــاز جماعــت، ثــواب بســیارى شــمرده 

گــر تعــداد نمازگــزاران بیــش از ده نفــر باشــند، ثــواب هــر  کــه ا شــده اســت؛ تــا جایــی 

رکعــت از نمــاز هــر يــك از آنــان، قابــل شــمارش نیســت. حديثــى در بیــان فضیلــت 

کــه مى فرمايــد: نمــاز جماعــت وجــود دارد 

1 . بقره، آیه43.
2 . ر.ک: مکارم شیرازی و دیگران؛ تفسیر نمونه، ج1، ص209.

کلینی، الکافی، ج8، ص348.  . 3
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کننده 1 نفر باشد، پاداش 150 نماز داده مى  شود. گر اقتدا  ا

کننده 2 نفر باشد، پاداش 600 نماز داده مى  شود. گر اقتدا  ا

کننده 3 نفر باشد، پاداش 1200 نماز داده مى  شود. گر اقتدا  ا

کننده 4 نفر باشد، پاداش 2400 نماز داده مى  شود. گر اقتدا  ا

کننده 5 نفر باشد، پاداش 4800 نماز داده مى  شود. گر اقتدا  ا

کننده 6 نفر باشد، پاداش 9600 نماز داده مى  شود. گر اقتد ا ا

کننده 7 نفر باشد، پاداش 19200 نماز داده مى  شود. گر اقتدا ا

کننده 8 نفر باشد، پاداش 36400 نماز داده مى  شود. گر اقتدا  ا

دارد؛  نماز   72800 پاداش  رسیدند،  نفر   10 به  جماعت  امام  و  کنندگان  اقتدا  گر  ا
کسى نمى  داند.1 را جز خدا  گذشت، حساب آن  نفر  از ده  افراد  که عدد  ولى همین 

 به همین جهت است که علما و بزرگان دین به نماز جماعت،  بسیار اهمیت داده و 

همواره مى کوشیدند در نماز جماعت شرکت کنند و از ثواب بی شمار آن بی نصیب نماند.

کــس نمازهــای  پنج گانــه ی خــود را بــه جماعــت  رســول خدا فرمــود: هــر 

ــت فرمايــد:  ــج چیــز عناي ــه او پن ــد، خداونــد ب کن ــزار  برگ

1. تنگى معاش را از او دفع مى کند؛ 

2. فشار قبر را از او برمى دارد؛ 

3. روز قیامت نامه ی اعمال را به دست راستش مى دهد؛

4. از صراط مثل برق مى گذرد؛ 
5. بی حساب وارد بهشت مى شود.2

1 . نوری، مستدرک الوسائل، ج1، ص487؛ موسوی خمینی، توضیح المسائل، مسأله ی 1400.
گناه ترک آن، ص3. 2 . باجالن، ثواب نماز جماعت و 
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حضور همیشگی در نماز جماعت

نمــاز  در  امــام  همیشــگى  حضــور  امامدربــاره ی  حضــرت  مالزمــان  از  يکــى 

: يــد مى گو عت  جما
کــه در قــم بودنــد، حضورشــان در نمــاز جماعــت تــرک نمی شــد.  امــام تــا وقتــی 
شــب ها در مدرســه ی فیضیــه پشــت ســر مرحــوم آیــت اهلل حــاج ســید محمدتقــی 
خوانســاری، ظهرهــا در مدرســه ی فیضیــه پشــت ســر مرحــوم آیــت اهلل حــاج ســید 
گــذر پشــت ســر مرحــوم خوانســاری.1 گاهــی هــم ظهرهــا در مســجد  احمــد زنجانــی و 

مرحوم آيت اهلل سید عزالدین زنجانى نیز در خاطره ای تعريف مى کند:
از جملــه ابعــاد شــخصیت امــام، مراقبــت بــر حضــور در نمــاز جماعــت بــود. بــه 
مناســبت این کــه مرحــوم آیــت اهلل محمدتقــی خوانســاری، یکــی از مراجــع بســیار 
بــزرگ بــود و از حیــث علــم و عمــل نمونــه بــود و ســابقه مبارزاتــی ایشــان هــم معــروف 
کــرده بودنــد -  بــود در جنــگ مســلمان های عــراق علیــه انگلیس هــا هــم شــرکت 
یــم مرتــب شــرکت  امــام، مرتــب در نمــاز ایشــان شــرکت می جســتند. این کــه می گو

یــم، نــه از روی مســامحه.2  می کردنــد، از روی دقــت می گو

رادا مى خوانید؟
ُ

1. چرا ف

کاشــف الغطــا، مرجــع تقلیــد و محقــق بــزرگ شــیعه، در يکــى  شــیخ جعفــر 

از مســاجد نجــف اشــرف نمــاز جماعــت مى خوانــد. يــک روز ظهــر، مــردم در 

ــى از آمــدن شــیخ خبــری نشــد.  ــى منتظــر شــدند، ول ــد. مدت مســجد حاضــر بودن

کــس نمــازش را بــه فــرادا خوانــد. ســرانجام مــردم از آمــدن او مأیــوس شــدند و هــر 

فرادا  به  را  نماز  که  را ديد  مردم  وارد مسجد شد.  در همان وقت، شیخ جعفر 

میان  در  گفت:  ناراحتى  با  و  شد  ناراحت  صحنه  آن  ديدن  از  مى کنند.  برگزار 

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص47-48؛ به نقل از مجله حوزه، شماره 37-38، ص64.
2 . همان؛ به نقل از مجله حوزه، شماره 32، ص83.
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گوشه ای از  کنید؟ در  که در نبودن من به او اقتدا  شما يک نفر مورد اعتماد نبود 

مسجد فرد صالحى را ديد که نماز مى خواند. شیخ رفت و نماز را به او اقتدا کرد. 

مردم هم در صف منظم، پشت سر او نماز را به جماعت خواندند.1 

2. در جست وجوی نماز جماعت

در ســفری بــه مشــهد مقــدس، نزديــک تهــران، مرحــوم آيــت اهلل ســیدبهاءالدین 

ی در خاطــره ای بــه فرزنــدش مى گويــد: مهــدو
در ســنین جوانــی، بــرای تبلیــغ بــه یکــی از روســتاهای اطــراف تهــران رفتــه بــودم و 
آن جــا بــا شــخصی آشــنا شــدم. خــوب اســت بــه آن جــا رفتــه و احوالــی از او بپرســم. 
ــق، آن شــخص را  ــس از پرس وجــو و تحقی ــه آن روســتا وارد می شــوند، پ ــی ب ...وقت

ــود، می یابنــد. کــه پــس از گذشــت حــدود پنجــاه ســال، پیرمــردی شــده ب
ــرد اصــا ایشــان  ــی آن پیرم ــد؛ ول ــاد می آورن ــه ی ــت اهلل مهــدوی او را ب مرحــوم آی
یــد: »شــما همــان  را به جــا نمــی آورد تــا این کــه بــه یــاد قضیــه ای می افتــد و می گو
یــادی طــی  کــه هیــچ  وقــت نمــازش را ُفــرادا نمی خوانــد و راه ز طلبــه ای نیســتید 

می کــرد تــا بــه فیــض جماعــت برســد؟« 
ی را به ياد داشت.2 او ]پس از سال ها[ فقط همین خصوصیت آيت اهلل مهدو

ی تعريف مى کند: يکى از دوستان مرحوم آيت اهلل سیدبهاءالدین مهدو
کســی  کــه میهمــان  کــه بــا ایشــان از شــهر بیــرون می رفتیــم و حتــی مواقعــی  گاهــی 

بودیــم، مدتــی پیــش از ظهــر، مســجد و نمــاز جماعــت را تــدارک می دیدنــد.3

کارگر محمدیاری، بهترین پناهگاه، ص78.  . 1
2 . مهدوی، اسوه بندگی، ص102-101.

3 . همان، ص102.
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3. برنامه ی منظم نمازهای جماعت

مســجد،  در   ]ی مهــدو بهاءالدیــن  ســید  ]آيــت اهلل  خودشــان  کــه  مواقعــى 

جماعــت برپــا مى کردنــد، طبــق روال عــادی، نمــاز را اقامــه مى کردنــد و وقتــى هــم 

کــه جماعتشــان تعطیــل بــود، در نمــاز جماعــت ديگــران شــرکت مى جســتند؛ 

گــر الزم باشــد مســافت های طوالنــى بپیماينــد. ...صبح هــا هــم هــر وقــت  حتــى ا
ــد.1 ــکیل مى دادن ــت تش ــه، جماع ــل خان ــا اه ــد، ب ــزل بودن در من

در احــواالت مرحــوم ســید حســین خوانســاری، اســتاد میــرزای قمــى مى نويســند 

يــارت عاشــورا و نمــاز جماعــت را تــرک نکــرد و هــرگاه به مســجد  کــه »نمــاز شــب و ز
نمى رفــت، در منــزل بــا زن و فرزنــد خــود نمــاز جماعــت مى خوانــد«.2

4. سه وقت نماز جماعت 

در بیــان حــاالت و عبادت هــاى عالمــه ی محقــق، ســید محمدتقــى شوشــترى 

کــه ايشــان نمــازش را در صبــح و ظهر و مغرب در مســجد به جماعت  آمــده اســت 

مى خوانــد. بعــد از نمــاز صبــح تــا طلــوع آفتــاب، در محــراب مســجد، قــرآن و دعــا 

مــى خوانــد و شــب ها پــس از نمــاز، بــراى مــردم مســأله و احــکام مى گفــت. ايشــان 

کــه ايــام نقاهــت را بــا  مقیــد بــه نوافــل به خصــوص نافلــه شــب بــود و در شــرايطى 

ــادى از  ي ــه مســجد را نداشــت قســمت ز ــوان رفتــن ب کهولــت ســنى مى گذارنــد و ت
وقــت خــود را صــرف تــالوت قــرآن مى کــرد.3

1 . همان، ص105.
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص142؛ به نقل از: مناهج المعارف، ص179.

کارگر محمدیاری، بهترین پناهگاه )حکایات و داستان هاى نماز(، عنوان »نماز جماعت در سه وقت«.  . 3
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و  دارند  که  برنامه هایی  از   خامنه ای آيت اهلل  حضرت  انقالب،  معظم  رهبر 

تقریبًا مى شود گفت که هیچ گاه ترك نمى شود، این است که حداقل يك ساعت 

مانده به اذان صبح بیدار مى شوند و تا اذان صبح به تهجد و شب زنده دارى 

که ايشان دارند،  مشغولند. سپس نماز صبح را مى خوانند... . يکى از توفیقاتى 

که نمازهايشان همه به جماعت خوانده مى شود، حتى نماز صبح.  این است 

نماز صبح در درون خانه به جماعت خوانده مى شود. نماز ظهر هم با شرکت 

مى شود.  برگزار  هستند،  دفتر  در  که  افرادى  نیز  و  مالقات کنندگان  از  تعدادى 

که از عالقه مندان  گاهى وقت ها هم بعضى از افراد، از شخصیت ها و علمایی 

ايشان هستند و دوست دارند نماز را با ايشان بخوانند، ظهر يا شب براى حضور 
در نماز جماعت به آن جا مى آيند.1

خاصى  اهمیت  جماعت  نماز  به  یزدی  غالمرضا  شیخ  آيت اهلل  مرحوم 

مى داد. ايشان تقریبا همه ی ايام سال، نماز ظهر و عصر و مغرب و عشايش را 

که حتى نماز صبحش  به جماعت برگزار مى کرد و بسیاری از سال ها مقید بود 

کند. او حتى در سفر به قريه ها و روستاها نیز همین طریق  را نیز به جماعت ادا 

کهولت سن نیز  را داشتند. ايشان حتى در حال بیماری و در اواخر عمر با وجود 

که او را بیش از جان  که مردمى  کند؛ طوری  مقید بود نمازش را به جماعت ادا 

خود دوست داشتند. او را برای رفتن به مسجد به پشت مى گرفتند و به سوی 

محراب مى بردند و بعد از پايان نماز، دوباره جناب شیخ را که ديگر توان راه رفتن 
گرفته و به خانه اش بر مى گرداندند.2 نداشت، به پشت 

1 . احمدپور ترکمانی، نماز خوبان، داستان شماره 82.
2  . فهری زنجانی، پرواز در ملکوت، ص112.
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کهولــت ســن ايشــان، مــردم   در ايــام بیمــاری مرحــوم شــیخ غالمرضــا یــزدی و 

ــى  ــار طوالن ــى انتظ ــدند و وقت ــر ش ــاز منتظ ــه ی نم ــرای اقام ــدن او ب ــرای آم ــى ب مدت

شــد، مشــغول نمــاز بــه صــورت فــرادا شــدند. درســت همیــن زمــان حــاج شــیخ بــا 

گرفــت،  حــال بیمــار و رنجــورش وارد مســجد شــد و بعــد از این کــه در محــراب قــرار 

کرديــم شــما چــون مريــض حــال هســتید، تشــريف  گمــان  گفتنــد: مــا  مــردم بــه او 

يــد. ايشــان جــواب داد: هــرگاه ديديــد شــیخ بــرای نمــاز بــه مســجد نیامــد،  نمى آور
بــه خانــه اش تابــوت ببريــد.1

کتاب »حیاة االسالم« مى نويسد: آقا نجفى قوچانى در 
آخونــد ]خراســانی[ در دو وقــت صبــح و مغــرب، نمــاز بــه جماعــت می گــزارد؛ االّ 
کــه هــر ســه وقــت نمــاز را بــه جماعــت ادا می نمــود و نوافــل  در مــاه مبــارک رمضــان 
شــبانه روزی از آن جنــاب فــوت نمی شــد؛ لکــن نــه ِصــرف ادای تکلیــف باشــد، بلکــه 

یــدا بــود. روح جذبــه ی حــق از عباداتــش هو

يکى از همسايگان آن  جناب مى گفت: بام خانه ی ما متصل به بام منزل ايشان 

قسّى  هر  که  داشتند  دل خراشى  ناله ی  و  گذار  و  سوز  سجده،  در  ايشان  و  بود 

که داد  گويا محب واصلى است  که منقلب نشود.  القلبى مى شنید، محال بود 
از زمان فراق دارد يا عبد جنايت کاری است که این همه خوف و اضطراب دارد.2

5. نماز جماعت حتى در سختى

 ،]فرزنــد امــام خمینــى[ کــه مرحــوم حــاج آقــا مصطفــى ظهــر آن روزی 

کــه بــرای تســلیت بــه محضــر  کســانى  کــرده بودنــد، منــزل امــام پــر بــود از  رحلــت 

1 . همان، ص113.
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص143؛ به نقل از مرگی در نور، ص394-394.
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مى آمدنــد. ايشــان 

وقتــى همــه رفتنــد، تــا اذان ظهــر شــد، امــام بلنــد شــده و تشــريف بردنــد و وضــو 

گفتــم: ای وای! آقــا امــروز هــم برنامــه ی  گرفتنــد و فرمودنــد: »مــن مــى روم مســجد«. 

گفتــم  همیشــگى نمــاز جماعــت خــود را تــرک نمى کننــد. لــذا بــه يکــى از خادم هــا 

کــه امــام بــه مســجد  زود بــرود بــه خــادم مســجد خبــر دهــد. وقتــى مــردم فهمیدنــد 
يختنــد.1 مى آينــد، جمعیــت از هــر طــرف بــه مســجد ر

گرمــای شــديد نجــف  کــه حضــرت امامبــا آن  هم چنیــن نقــل شــده اســت 

کهولــت بودنــد  کــه در ســنین  کــه روزه مى گرفتنــد و بــا ایــن  اشــرف، در مــاه رمضــان 

ــراه  ــه هم ــت ب ــه جماع ــاء را ب ــرب و عش ــاز مغ ــا نم ــتند، ت ــیاری داش ــف بس و ضع
ــد.2 ــار نمى کردن ــد، افط ــای نمى آوردن ــه ج ــل ب نواف

کتــاب »امیــر شــهر« آمــده اســت: در تمــام عمــر،  کســى را پایبندتــر از حــاج آقــا  در 

بــزرگ عراقــى بــه نمــاز جماعــت در مســجد نديــده و نشــنیده ام. 
بــه ســوی مســجد امــام زاده می رفتــم،  بــرای نمــاز جماعــت صبــح  کــه  بــار  یــک 
کــه در میــان بــرف ســنگین زمســتان در سراشــیبی تنــد  چشــمانم بــه پیرمــردی افتــاد 
کوچــه ای کــه بــه امــام زاده ختــم می شــد، نشســته و کشان کشــان و آرام آرام خــود را بــه 

ــزرگ اســت.3 ــا ب ــدم حــاج آق ــم و دی ــر رفت ســوی مســجد می کشــد. جلوت

ــود، ســوگند مى خــورد و  کــرده ب ــزرگ را درک  ــا ب کــه حــاج آق يکــى ديگــر از مؤمنــان 

يــد:  مى گو
کــه در میــان بــرف زمســتانی بــه  مــن خــودم پشــت ســر حــاج آقــا بــزرگ بــودم. وقتــی 

یژه از زندگی امام خمینی، ج1، ص 65. 1 . رجایی، سرگذشت های و
2 . روحانی، بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی در ایران، ج1، ص29.

کبرنژاد، امیر شهر، ص38-37. 3 . ا
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سراشــیبی کوچــه رســیدیم، حــاج آقــا بــزرگ روی زمیــن نشســت و کشان کشــان از آن 
پاییــن رفــت تــا خــودش را بــه نمــاز جماعــت صبــح برســاند.1

پایی نماز جماعت وتنی در بر فر

کــه حتــى بــزرگان دیــن، در  تواضــع و فروتنــى از صفت هــای نیــک اخالقــى اســت 

کــرده و برگــزاری آن را  اقامــه ی نمــاز جماعــت، مى کوشــیدند بــر نفــس خــود غلبــه 

کننــد.  گــذار  بــه ديگــران وا

گرد   اقتدا به شا

عالمه حسینى طهرانى درباره ی استاد خود، عالمه طباطبایی نقل مى کند: 
یــاد بــه منزلشــان می رفتــم، هیــچ گاه نشــد  کــه مــن ز از همــان زمــان طلبگــی مــا در قــم، 
مــه بگــذارد مــا بــا ایشــان بــه جماعــت نمــاز بخوانیــم و ایــن غّصــه در دل مــا مانــده  عاّ
کــه مــا جماعــت ایشــان را ادراك نکرده ایــم؛ و از آن زمــان تــا بــه حــال مطلــب از  بــود 
کــه بــه مشــهد مشــّرف شــدند  ایــن قــرار بــود تــا در مــاه شــعبان امســال ]1401 هــ  .ق[ 
و بــه منــزل مــا وارد شــدند. مــا اتــاق ایشــان را در کتابخانــه قــرار دادیــم تــا بــا مطالعــه 
هــر کتابــی کــه بخواهنــد روبــه رو باشــند. تــا موقــع نمــاز مغــرب شــد. مــن ســّجاده بــراى 
ــاق  ــردم و از ات ک ــود، پهــن  ــه پرســتار و مراقــب ایشــان ب ک ایشــان و یکــی از همراهــان 
کــه خودشــان بــه نمــاز مشــغول شــوند و ســپس مــن داخــل اتــاق شــوم  خــارج شــدم 
ــاق باشــم،  ــر در ات گ کــه ا کنــم؛ چــون می دانســتم  ــه جماعــت اقامــه شــده، اقتــدا  و ب

ایشــان حاضــر بــراى امامــت نخواهنــد شــد. 
بــع ســاعت از مغــرب گذشــت، صدایــی آمــد و آن رفیــق همــراه، مــرا صــدا  یــب یــك ُر قر
کــه نمــاز  زد. چــون آمــدم، گفــت: ایشــان همین طــور نشســته و منتظــر شــما هســتند 
کــردم:  گفتنــد: مــا مقتــدا هســتیم! عــرض  کــردم: مــن اقتــدا می کنــم!  بخواننــد. عــرض 
اســتدعا می کنــم بفرماییــد نمــاز خودتــان را بخوانیــد! فرمودنــد: مــا ایــن اســتدعا را 

1 . همان، ص38.
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یــم. عــرض کــردم: چهــل ســال اســت از شــما تقاضــا نمــوده ام کــه یــك نمــاز بــا شــما  دار
بخوانــم، تــا بــه حــال نشــده اســت. قبــول بفرمائیــد! بــا تّبســم ملیحــی فرمودنــد: یــك 

ســال هــم روى آن چهــل ســال.
کــه بــر ایشــان مقــّدم شــده و نمــاز بخوانــم و   مــن در خــود تــوان آن نمی دیــدم 

ً
و حقــا

کننــد و حــاِل شــرم و خجالــت شــدیدى بــه مــن ُرخ داده بــود.  ایشــان بــه مــن اقتــدا 
ــه هیــچ وجــه مــن الوجــوه  ــر جــاى خــود محکــم نشســته و ب باالخــره دیــدم ایشــان ب
کنــم و بــه  تنــازل نمی کننــد. مــن هــم بعــد از احضــار ایشــان، صحیــح نیســت خــاف 
کــردم: مــن بنــده  و مطیــع شــما هســتم.  اتــاق دیگــر بــروم و ُفــرادا نمــاز بخوانــم. عــرض 
کنــم؛ اّمــا اســتدعاى  کــه چــه عــرض  گــر امــر بفرماییــد اطاعــت می کنــم. فرمودنــد: امــر  ا
کردنــد  مــا ایــن اســت. مــن برخاســتم و نمــاز مغــرب را به جــای آوردم و ایشــان اقتــدا 
کنیــم،  و بعــد از چهــل ســال، عــاوه بــر آن کــه نتوانســتیم یــك نمــاز بــه ایشــان اقتــدا 
امشــب نیــز در چنیــن دامــی افتادیــم. خــدا می دانــد آن حالــت ســیما و آن حــال حیــا و 
خجلتــی کــه در ســیماى ایشــان تــوأم بــا تقاضــا مشــهود بــود، نســیم لطیــف را شــرمنده 

کــرد.1 می ســاخت و شــّدت و قدرتــش، جمــاد و ســنگ را ذوب مــی 

يکــى از صفت هــای بســیار برجســته آيــت اهلل میــرزا جــواد تهرانــى، تواضــع 

ی  کــه رو بــود  کــرده  ايشــان بــود. او خــود را هیــچ مى دانســت و حتــى وصیــت 

ســنگ قبــرش، نامــش را ننويســند. میــرزا جوادآقــا تهرانــى هیــچ گاه در محرابــی بــه 

کــه در جبهه هــاى جنــگ حضــور  عنــوان امــام جماعــت نايســتادند، مگــر زمانــى 

داشــتند. خــود ايشــان نقــل مى فرمودنــد: وقتــى ديــدم ایــن جوانــان، جــان خويــش 

ــن  ــى از م ــد، وقت ــان آمده ان ــاى ج ــا پ ــدا ت ــته و در راه خ گذاش ــالص  ــق اخ را در طب

کــه ایــن خواســته  ناچیــز، يــك تقاضــا دارند »کــه برايمــان نمــاز بخــوان«، شــرمم آمــد 

کنــم ! آنــان را ّرد 

1 . حسینی طهرانی، مهر تابان، ص84-82.
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خودشان  و  بخوانید؛  جماعت  به  را  نماز  که   مى فرمودند  توصیه  همیشه  آقا 

هرگاه امکان داشت نماز را به جماعت يا به امامت غیر انجام مى دادند. يکى از 

کى، به  که براى ديدار با حضرت آيت اهلل العظمى ارا گردان ايشان نقل فرمود  شا

محضر ايشان رفتم. صحبت از آقاى میرزا جوادآقا تهرانى شد. حضرت آيت اهلل 

کى فرمودند: براى آقا میرزا در نماز، َخلع روح حاصل مى شد. ارا

کننــد؛ ولــى حاضــر  بــا این کــه خــود حاضــر نبودنــد در نمــاز جماعــت امامــت 

گاهــى بی خبــر مى ديديــم پشــت ســر يکــى از  بودنــد بــه هــر طلبــه اى اقتــدا نماينــد و 
ــه نمــاز ايســتاده اند.1 گردان ب شــا

ــفر  ــره س ــه خاط ــه ای ب ــری در مصاحب ــنى مالی ــر محس ــت اهلل محمدباق ــوم آي مرح

کــرده و مى گويــد: دوم آيــت اهلل العظمــى بروجــردی بــه مشــهد اشــاره 
کــه بــه  کبــر نهاونــدى از ایشــان خواســت  در ایــن ســفر، مرحــوم ]آیــت اهلل[ حــاج علی ا
کننــد. ایشــان هــم بعــد از تأماتــی پذیرفتنــد و مــاه  جــاى وى نمــاز جماعــت قبــول 
ــدى  ــاى نهاون ــد. بعــدا مرحــوم آق ــدى نمــاز خواندن ــاى نهاون ــکان آق رمضــان را در م
کردنــد: چشــمم آب آورده بــود؛ لــذا بــراى عمــل بــه تهــران رفتــم.  بــراى مــن نقــل 
دیــدم هنــوز فرصتــی تــا عمــل هســت. بــه عتبــات مقدســه رفتــم. در نجــف اشــرف، 
ــکان ایشــان  ــه در م ک ــی از مــن خواســتند  ــت اهلل ســید ابوالحســن اصفهان مرحــوم آی
کــه فرمــود:  نمــاز بخوانــم. بعــداز نمــاز مغــرب در نافلــه ی دوم آن، صدایــی را شــنیدم 

ــَك[! َمُت
َ

ــِدى َفَعّظ
َ
َمــت َول

َ
ــم؛ ]َعّظ ــو جــاى دادی ــه ت جــاى دادى، ب

نقل  بروجردى  آیت اهلل  نهاوندى شنیدم، خدمت  آقاى  از  که من  را  این قضیه   
کردم. اشک از چشمان ایشان بیرون آمد. آن جمله، عاوه بر عنایت مولی الموالی 

لت داشت.2 به مرحوم آیت اهلل بروجردى، بر صحت انتساب ایشان نیز دال

یان، جلوه های ربانی، ص64. 1 . غرو
یژه از زندگی آیت اهلل بروجردى«، مجله حوزه، شماره 43 و 44، سال 1370. 2 . محسنی مالیری، »خاطراتی و
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نماز جماعت و آباد کردن مسجد

کســانى آبــاد مى کننــد؟ و آبادانــى آن، آيــا تنهــا بــا ســاختن اســت.  مســجد را چــه 

ــد: ــال مى فرماي ــد متع خداون
 ْ كاَة َو لَ َة َو آَت الــّزَ ــا قــاَم الّصَ

َ
ِخــِر َو أ

ْ
َیــْوِم ال

ْ
ــا َیْعُمــُر َمســاِجَد اهلِل َمــْن آَمــَن ِبــاهلِل َو ال

َّ
ِإن

ْهَتدیــَن؛1 ُ وُنــوا ِمــَن الْ
ُ

ْن َیك
َ
ولِئــَك أ

ُ
 اهلَل َفَعــى  أ

َ
ــَش ِإاّل َی�نْ

کــه بــه خــدا و روز واپســین ایمــان آورد و  کنــد  مســاجد خــدا را تنهــا کســی آبــاد مــی  
گروهــی، از  نمــاز بــر پــا دارد و زکات بپــردازد و جــز از خــدا نترســد. امیــد اســت چنیــن 

هدایــت  یافتــگان باشــند.

ــه  ــم ب ــود و ه ــه مى ش گفت ــت،  ــاختن اس ــه س ک ــر آن  ــه ظاه ــم ب ــجد، ه ــى مس آبادان

کــه بــه قصــد، هــدف، نیــت، حضــور،  باطــن آن و اصــل »روح و باطــن« آن اســت 

رونــق بخشــیدن و فعالیــت مؤمنــان بســتگى دارد. بــرای همیــن، بعضــى از علمــا 

گونــه ای باعــث  تــالش داشــتند بــا نمــاز خوانــدن در مســاجد خــراب و متروکــه، بــه 

احیــای آن شــوند. 

کــه الاقــل يــك فريضــه خــود را بــا مرحــوم حــاج شــیخ   مــردم عالقه منــد بودنــد 

عبــاس قمــى به جــا آورنــد و بــه همیــن انــدازه از فیــض  وجــودش بهره منــد شــده 

کــه اغلــب اوقــات، نمــاز خويــش را  ــود  باشــند. يکــى از عــادات ایــن مــرد، ایــن ب

ــر  ــه روز ب ــردم روز ب ــاّلع م ــض اط ــه مح ــًا ب ــى آورد. اتفاق ــا م ــه به ج ــاجد متروک در مس

کــه آن مســجد مــورد عالقــه ی مــردم و  کثــرت جمعیــت افــزوده مــى شــد تــا حــدى 

بــه دســت همــان مــردم تعمیــر مى گرديــد. شــیخ پــس از انجــام مقصــودش، ديگــر 

بــه نمــاز در آن مســجد حاضــر نمى شــد و يــك مســجد متروکــه و مخروبــه ديگــر را 

1 . توبه، آیه ی 18 .
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انتخــاب مى کــرد و بــدون اطــاّلع مــردم، چنــد نوبــت ادای فريضــه جماعــت را در 

آن جــا ادامــه مــى داد. پــس از چنــد روز، بــاز مــردم مطلــع شــده و از راه هــاى بســیار 

دور بــراى درك نمــاز ايشــان بــه آن مســجد مى شــتافتند و بــاز مســجد مخروبــه 
ديگــر معمــور مى شــد.1

کــه »در يکــى از سفرهايشــان  دربــاره ی حضــرت امــام خمینىنیــز آمــده اســت 

کــه مصــادف بــا مــاه رمضــان بود، در مســجدى دور افتاده، متروك و بســیار کوچك 

ِگلــى نداشــت، بــه اقامــه نمــاز جماعــت مى پرداختنــد.  کــه بیــش از يــك اتــاق 

کــه در مســجد  کردنــد  کــه عــده اى از علمــا بــه ايشــان پیشــنهاد  ایــن در حالــى بــود 

کننــد؛ اّمــا امــام قبــول نکردنــد و فرمودنــد: در  جامــع شــهر، اقامــه ی جماعــت 

کــه اقامــه ی جماعــت مى کنــد؛ ولــى در ایــن مســجد  کســى هســت  مســجد جامــع 
کنــد؛ از ایــن رو ایــن مســجد را بايــد احیــا کرد«.2 کــه اقامــه جماعــت  کســى نیســت 

در  را  جماعت  نماز  مى کرد  سعى   یزدی غالم رضا  شیخ  اهلل  آيت  مرحوم 

نماز  او  با حضور  و  به مسجدی مى رفت  آورد. وقتى  به جای  مساجد مختلف 

ديگری  مسجد  به  بعد  نمازهای  برای  مى گرفت،  رونق  مسجد  آن  جماعت 

نماز  مساجد  تمام  در  که  کند  کاری  مى کرد،  سعى  ترتیب  این  به  و  مى رفت 
جماعت پرشکوه برگزار شود و مردم متوجه اهمیت این موضوع باشند.3

    حجــت االســالم آقــای حســینعلى راشــد، فرزنــد مرحــوم شــیخ عبــاس تربتــى 

دربــاره ی پــدرش مى نويســد:

1 . »حاج شیخ عباس قمی، حدیث نجابت )2(«، مجله مبلغان،  شماره 90، اردیبهشت 1386.
2 . احمدپور، نماز خوبان، داستان شماره 77.
3  . فهری زنجانی، پرواز در ملکوت، ص113.
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ّ
 در ســال 1318 هــ  .ش، از تهــران بــراى دیــدن پــدرم، آیــت اهلل حــاج آخونــد مــا

ــدرم از تربــت چنــد  ــه تربــت رفتــم. پ عبــاس تربتــی )1251-1322 هــ  .ق ( و مــادرم ب
یــزك« بازگشــته بــود و در ده، زندگــی آرامــی را مــی گذرانیــد. در  ســالی بــود بــه »کار
یــاد شــده بــود و چــون خانه هــاى ده، همــه خشــتی اســت،  بهــار آن ســال، بارندگــی ز
ــه  ک ــه مســجد ده  ــود. از جمل گنبدهــاى کوچــك بســیارى از خانه هــا خــراب شــده ب
کلــی  گنبدهــا بــه  کــم ارتفــاع خشــتی از ایــن قبیــل بــود. ســه تــا از  گنبــد  داراى چهــار 
یختــه و نیمــه ی دیگــر آن باقــی مانــده بــود.  یختــه بــود و از یکــی دیگــر، نیمــی ر فــرو ر
ــه امــور   در همــه جــا نســبت ب

ً
ــا یب بــه ســبب پیش آمدهــاى آن چنــد ســال، مــردم تقر

دینــی کم اعتناتــر گشــته بودنــد و از ایــن رو هنــوز کســی بــراى نوســازى مســجد اقــدام 
کــی در کــف مســجد باقــی بــود.  یختــه، هم چنــان تپــه خا نکــرده بــود و آواره هــاى فــرو ر
ــود، مقــدارى از آوارهــا را  ــه ب یخت ــرو ر ــه نیمــی از آن ف ک ــر همــان قســمت  ی ــدرم در ز پ
کــرده بــود و ســه نوبــت نمــازش را می رفــت و در همان جــا  کیــزه  کنــار زده و حصیــر را پا
می خوانــد. روزى بعــد از ناهــار خواســتم اســتراحت بکنــم. پــدرم برخاســت و وضــو 
کــه نمــاز جماعتــی پــس از چنــد  گرفــت و بــه مســجد رفــت. مــن نیــز غنیمــت دانســتم 
گرفتــم و بــه مســجد رفتــم. از جانبــی وارد شــدم  ســال بــا آن مــرد الهــی بخوانــم. وضــو 
کــه میــان  کــه مــرا ندیــد و آهســته جلــو رفتــم. در رکعــت دوم نمــاز بــود و خــدا می دانــد 
یختــه مســجد ایــن ده، بــا  ایــن نمــازش در حــال تنهایــی، در میــان آوارهــاى فــرو ر
نمــازى کــه چنــدی قبــل در مســجد گوهرشــاد )مشــهد( بــه ایشــان اقتــدا کــردم و نیمــی 
ــر  ــرده، پ ک ــدا  ــه او اقت ــه ب ک ــی  ــك شبســتان از جمعیت ــی ی از مســجد گوهرشــاد و تمام
بــود، از لحــاظ طمأنینــه و قرائــت و همــه ذکرهــاى واجــب و مســتحب، ذره اى تفــاوت 

نداشــت ... .1

1 . راشد، فضیلت های فراموش شده، ص152.
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یا در نماز جماعت پرهیز از ر

نفــس  گــون، مى کوشــد  گونا راه هــای  از  هــر لحظــه  و  اســت  شــیطان وسوســه گر 

يــا وادارد.  کنــد و او را در عبادت هــای فــردی و جمعــى بــه ر انســان را وسوســه 

فرمــود:   علــى حضــرت 
و  روزه می  گیرند  وقتی  ما  افراد  از  به حضور رسول خدا عرضه داشتیم: بعضی 
یا«  ید: روزه و نماز تو براى »ر نماز می  خوانند، شیطان به سراغ آنان می  آید و می گو
گر چنین  و خودنمایی است! در این صورت باید چه کنند؟ رسول خدا فرمود: ا
که از  ید: خدایا! به تو پناه می  برم از این  کسی از شما پیش آمد، بگو حالتی براى 
گاهی هم )ممکن  ناآ روى  از  آن چه  از  و  قرار دهم،  یکی  تو شر براى  گاهی،  آ روى 

است، در اثر وسوسه شیطان پیش آید( استغفار و تقاضاى آمرزش می نمایم.1

که همواره تالش داشتند از  مطالعه ی زندگانى علما و بزرگان دین نشان مى دهد 

وسوسه های شیطان و نفس اماره به خدا پناه برند و تسلیم خواسته های آن نشوند.
ــد. ســاعتی  ــزل او آم ــه من ــی ب ــدن شــیخ بهای ــراى دی ــداهلل شوشــترى ب ــا عب روزى م
کــه  کــرد  گفتنــد و موقــع نمــاز شــد. شــیخ بهایــی از مــا درخواســت  نشســت تــا اذان 
نمــاز را همین جــا بخوانیــد تــا مــا هــم بــا شــما نمــاز خوانــده و بــه فیــض جماعــت 
کــرد و بعــد از آن پاســخی نگفــت و بــه منــزل  یم. مــا عبــداهلل مقــدارى فکــر  نایــل شــو

خــود بازگشــت.
کــه شــما بــا اهتمــام و اهمیتــی  کردنــد  یــان ســؤال  بعضــی از دوســتان راجــع بــه ایــن جر
کــه بــه نمــاز اول وقــت می دهیــد، پــس چــرا در منــزل شــیخ، نمــاز نخواندیــد؟ او 
ــه مثــل شــیخ بهایــی، پشــت ســر مــن  ک ــی  ــدم در صورت ــردم، دی ک گفــت: هرچــه فکــر 
یــا،  کــه از تــرس ر نمــاز بخوانــد، در نفســم یــك تغییــرى حاصــل می شــود. ایــن بــود 

در منــزل او نمــاز نخوانــدم.2 

1 . راوندی، النوادر، ترجمه صادقی اردستانی، ص 306.
یخ، ج 1، ص 34؛ خوانساری، روضات الجنات، ص366. 2 . خسروی، پند تار
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1. سى سال در صف اول نماز جماعت 

میرزا جواد آقا ملکى تبریزى در مورد يکى از عالمان بزرگ مى نويسد:
از یکی از عالمان بزرگ نقل شده است که: او سی سال در صف اول نماز جماعت 
اقتدا می کرد. پس از سی سال، روزى به عللی نتوانست خود را به صف اول برساند؛ 
یا در  گو که مردم او را در صف دوم دیدند،  از این رو در صف دوم ایستاد و از این 
که  که در این مّدت طوالنی  کرد. در این حال متوجه شد  خود خجالتی احساس 
یا بوده است  در پیشاپیش مردم و در ردیف اول نماز جماعت می ایستاد، از روى ر

و بر این اساس تمام آن سی سال نماز را قضا کرد.

آيت اهلل ملکى تبریزی در ادامه مى نويسد: 
ــه  کــه چگون ــم مجاهــد و در مقــام و منزلــش   دقــت نمــاى  ــه ایــن عال ــرادرم! بنگــر ب ب
در ایــن زمــان دراز، نمــاز جماعتــش، آن هــم در صــف اول فــوت نگردیــده و بــا ایــن 
کــه چگونــه بــه  وصــف، متصــدى امامــت جماعــت نشــد. و بنگــر بــه احتیــاط او، 
کــرد و از این جــا عظمــت امــر اخــاص و  خاطــر یــك شــبهه، ایــن همــه نمــاز را قضــا 

ــاب.1 ی ــد، در ــل بوده ان ــراى آن قائ ــه علمــاى ســلف ب ک ــی را  اهمیت

2. عمل به احتیاط

استاد فقید، مرحوم حاج شیخ محمود شهابی مى گويد: آن زمانى که ايشان ]آيت اهلل 

حاج شیخ عباس قمى[ در مشهد مقدس بود، خیلى دوست داشتم با ايشان 

ارتباط داشته باشم، تا این که توانستم به ايشان نزديک شده و رابطه ی صمیمى 

بین ما و ايشان برقرار شد و هر روز بر ارادت من نسبت به ايشان افزوده مى شد.

ــن از دوســتان، از ايشــان خواهــش  ــرا رســید و مــن و چنــد ت مــاه مبــارک رمضــان ف

کنــد. بــا  گوهرشــاد اقامــه ی جماعــت  کرديــم تــا بــر مــا مّنــت نهــاده، در مســجد 

1 . ملکی تبریزی، المراقبات، ترجمه محدث، ص286.
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اصــرار و پافشــاری، ایــن خواهــش را پذیرفــت و در يکــى از شبســتان های مســجد 

گوهرشــاد بــه نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر پرداخت. هــر روز بر جمعیــت نمازگزاران 

کامــاًل پــر شــد. کم کــم شبســتان مســجد  ــا این کــه  افــزوده مى شــد، ت

روزی بعــد از نمــاز ظهــر، ايشــان بلنــد شــد و فرمــود: مــن ديگــر نمــاز جماعــت 

نمى خوانــم و بــدون این کــه نمــاز عصــر را بخوانــد، از مســجد بیــرون رفــت. هرچــه 

کــه نمــاز عصــر را بخوانــد، نپذیرفــت و ديگــر آن ســال بــرای  بــه ايشــان اصــرار کرديــم 

نمــاز جماعــت بــه مســجد نیامــد.

کــردم. فرمــود:  کارشــان ســؤال  ــدم و از علــت ایــن  بعــد از چنــد روز ايشــان را دي

ــه  ــه ب ــرای این ک ــى ب کس ــنیدم  ــه ش ک ــودم  ــر ب ــاز ظه ــر نم ــت آخ ــوع رکع آن روز در رک

ــرای  ــا اهلل! مــن ب ــد: ي ــا صــدای بلنــد مى گوي کنــد، ب نمــاز جماعــت برســد و اقتــدا 

کــه ایــن مــرد از  يــاد شــده اســت  کــردم، آن قــدر جمعیــت ز لحظــه ای احســاس 

فاصلــه ی بســیار دور بــا صــدای بلنــد يــا اهلل مى گويــد تــا مــن بفهمــم. فهمیــدم 

يــاد اســت و همیــن مســأله  کــه پشــت ســر مــن هســتند، بســیار ز تعــداد جمعیتــى 

کــه ایــن جمعیــت بــه مــن  باعــث شــادی و نشــاط در درون مــن شــد و خوشــم آمــد 

ــم؛ چــون فهمیــدم  ــد. بنابرایــن، مــن ديگــر نمــاز جماعــت نمى خوان کرده ان اقتــدا 
ــرای خــدا نیســتند.1 ــم ب کــه ایــن نمازهاي

ــث  ــرار )27(، محــدث قمــی: حدی ــا اب ــدار ب 1 . قمــی، ســفینه البحــار، مقدمــة التحقیــق، ج1، ص9؛ عبــداهلل زاده، دی
یرایــش(. کمــی و ــا  اخــالق، ص 45 )ب
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رعایت حقوق مردم در نماز جماعت

نمــاز جماعــت، صحنــه ی حضــور مــردم اســت و بــا حضــور مــردم، تعامل هــا و 

کــه مســأله ی حق النــاس در این جــا  ارتباط هــا شــکل مى  گیــرد و طبیعــى اســت 

کــه هرکســى  مطــرح مى شــود. رعايــت حق النــاس از نکته هــای ظريفــى اســت 

ــى در عیــن  کوچــک و ظريــف، ول ــدارد. ایــن رفتار هــای  ــه آن هــا توجــه ن نســبت ب

ــد آموخــت. حــال مهــم را باي

کرد کفش ها را لگدمال  1. نباید 

در نجــف اشــرف، روزى امــام خمینىبــراى برگــزارى نمــاز جماعــت خواســتند 

کــه بــراى شــرکت  کفش هــاى مردمــى  کفش کــن اطــاق از  وارد اطــاق بیرونــى شــوند. 

ــا  کــه جــاى پ ــه طــورى  ــود؛ ب گــرد آمــده بودنــد، انباشــته شــده ب در نمــاز جماعــت 

نهــادن بــر زمیــن نبــود و مــا روحانیــون و بســیارى از فضــال بــدون توجــه، پــاى خــود را 

کفش هــاى مــردم مى گذاشــتیم و رد مى شــديم و جــز ایــن هــم چــاره اى نبــود. ى  رو

کــرد و از پا گذاشــتن  امــا وقتــى امــام بــه کفش َکــن رســید و آن وضــع را ديــد، توقــف 

کننــد  يــد و دســتور داد کفش هــا را از ســر راه جمــع  کفــش مــردم خــوددارى ورز ى  رو

و راه را بــاز نماينــد.

کفــش    ى  ــر رو ــا نهــادن ب کــه پ ــازه متوجــه شــديم  در ایــن موقــع، خیلــى از ماهــا ت
ــود.1 ــد ب ــکال نخواه ــى از اش ــت و خال ــر اس ــال غی ــرف در م ــردم ، تص م

که در نجف اشرف اقامت داشت، سالى چند بار  حضرت امام در طول مّدتى 

کربال مشّرف مى شد. يارت هاى ویژه امام حسین به  به مناسبت، ز

یژه از زندگی حضرت امام خمینی، ج1، ص100. 1 . وجدانی، سرگذشت های و
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کويت در اختیار آن حضرت قرار داده  که يکى از اهالى  آن جا در منزل محّقرى 

آيت اهلل  مرحوم  حسینیه  در  بیشتر  مغرب ها  کربال،  در  مى گزيد.  سکونت  بود، 

بروجردى و ظهرها در همان منزل، نماز جماعت به امامت امام اقامه مى شد. 

نماز جماعت منزل، بیشتر با شرکت جمع معدودى از دوستان در اتاق بیرونى و 

که جمعیت بیشتر مى شد، در حیاط منزل برگزار مى شد.  گاهى 

کافــى نبــود؛ از  مســاحت حیــاط حــدود 50 متــر بــود و فــرش هــم بــه انــدازه ی 

ى  ایــن رو افــراد عباهايشــان را تــا مى کردنــد و بــه عنــوان ســجاده و زیرانــداز رو

کــه پشــت بــه  آن بــه نمــاز مى ايســتادند. وقتــى حضــرت امــام از اتــاق اندرونــى 

قبلــه بــود، بــراى اقامــه ی نمــاز وارد حیــاط مى شــدند، بــراى رســیدن بــه جلــوى 

کننــد. تمــام افــراد حاضــر  جمعیــت، مى بايســت از میــان صفــوف جماعــت عبــور 

کــه عبايشــان بــا قــدم مبــارك امــام متبــرك شــود و علــى  بی گمــان افتخــار مى کردنــد 

القاعــده امــام نیــز بــه ایــن نکتــه واقــف بودنــد. بــا ایــن حــال هنــگام عبــور، چــه از 

کــه عباهــا پهــن بــود، بــا حرکتــى  کفش هــا بــود و چــه در مســیر  کــه  پشــت صفــوف 

کــه بــه هیچ  احتیاط آمیــز و برداشــتن گام هــاى مناســب، بــا دقــت ســعى مى کردنــد 

ى عباهــاى ديگــران. بدین گونــه  کفش هــا بگذارنــد و نــه رو ى  وجــه پايشــان را نــه رو
ــدان و پیــروان خــود مى آموختنــد.1

ّ
عمــاًل رعايــت دقیــق حــق مــردم را بــه مقل

1 . احمدپور، نماز خوبان، داستان شماره ی 75.
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2.استیفای حقوق انسانى 

در يکــى از روزهــاى ســرد زمســتان ]دوران انقــالب[، مســؤولین زنــدان بــراى آزار 

ــرما  ــس از س ک ــچ  ــه هی ک ــه اى  گون ــه  ــد؛ ب ــو مى دهن ــک پت ــط ي ــان فق ــه آن ــان ب زندانی

کــه هیچ کــس جــرأت اعتــراض نداشــت، شــهید  خوابــش نمى بــرد. در فضایــی 

]آيــت اهلل غفــاری[ محکــم بــه درب زنــدان مى کوبــد. وقتــى زندان بانــان مى آينــد، 

مى گويــد: ایــن آقايــان )مارکسیســت ها( سردشــان اســت، پتــوى آقايــان را بدهیــد. 

مســؤول زنــدان مى گويــد: آشــیخ! شــما ديگــر چــرا از منافقیــن و مارکسیســت ها 

ى پاســخ مى دهــد: هرچــه هســتند کمونیســت يــا مســلمان، فرق  دفــاع مى کنیــد! و

گــر قــرار اســت زنــده بماننــد، پتــو بــه آن هــا  نمى کنــد. يــا ببريــد آن هــا را بکشــید يــا ا

کــه  بدهیــد... . مســؤول زنــدان بــه خیــال این کــه بهانــه اى بــراى التیــام زخم هایــی 

ــد: آشــیخ! بگــو  ــان بّرنــده و ســر نتــرس شــهید غفــارى خــورده بودنــد، مى گوي از زب

پتــوى مــن را بدهیــد تــا فقــط بــه تــو يــک نفــر پتــو بدهــم. شــهید غفــارى پاســخ داد: 

کــه آمديــم، بــراى  گــر مى خواســتیم »مــن« باشــیم، این جــا نمى آمديــم. این جــا  مــا ا

ــت و  ــالم اس ــم س ــت، بدن ــردم نیس ــن س ــم م ــاال ه ــتیم. ح ــا« هس ــه »م ک ــت  آن اس

ــر پتوهــا را ندهیــد، همگــى اعتــراض مى کننــد  گ ــان سردشــان اســت. ا قــوى. آقاي

و جنجــال بــه راه خواهیــم انداخــت. ســپس همگــى شــروع مى کنیــم بــه نمــاز 

کــه نمــاز خواهنــد خوانــد.  خوانــدن و آقايــان مارکسیســت هــم نشــان مى دهنــد 

ــا زنــدان را بــه هــم بریزيــم و درهــا را بشــکنیم؟  حــاال پتوهــا را مى دهیــد ي

مفصلى  کتک  بیندازى،  راه  جنجال  گر  ا آشیخ!  گفت:  زندان  مسؤول 

مى خورى. کم کم صداى زندانیان درآمد و صداها اوج گرفت و آنان مجبور شدند 

به خواسته ی شهید غفارى تن در دهند. وقتى پتوها را آوردند، طنین صلوات 
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که شعار بچه هاى مسلمان بود، از همگى برخاست و سپس مارکسیست ها نزد 
آقاى غفارى آمدند تا نماز بخوانند و نماز جماعت برپاشد.1

ج آبرو برای فقرا 3.خر

کــرد و  کاشــف الغطــاء، مبلغــى بیــن فقــراى اصفهــان تقســیم  روزى شــیخ جعفــر 

کــه مــردم مشــغول  پــس از اتمــام پول هــا بــه نمــاز جماعــت ايســتاد. بیــن دو نمــاز 

خوانــدن تعقیبــات نمــاز بودنــد، ســائلى ]گدایــی[ وارد شــد و آمــد مقابــل امــام 

گفــت: اى شــیخ! مــال جــدم را بــه مــن بــده. شــیخ فرمودنــد: قــدرى  جماعــت و 

کمــال جســارت، آب  دیــر آمــدى، متأســفانه چیــزى باقــى نمانــده اســت. ســائل بــا 

دهــن خــود را بــه محاســن شــیخ انداخــت! شــیخ بعــد از اندکــى تأمــل برخاســت 

ــه میــان صفــوف  ــود، ب گرفتــه ب گوشــه ی عبــاى خــود را در دســت  کــه  و در حالــى 

کمــك  کــس شــیخ را دوســت دارد بــه ســائل  گفــت: هــر  نمازگــزاران داخــل شــد و 

ــد و  ــد، اطاعــت نمودن کــه ناظــر ایــن شــکوه و عظمــت ایــن مــرد بودن کنــد. مــردم 

کــرد  کردنــد. پــس همــه پول هــا را آورد و بــه ســائل تقديــم  گوشــه ی عبــا را ُپــر از پــول 
و بــه نمــاز عصــر ايســتاد.2

یســندگان،  ســتارگان حــرم: اختــران حریــم معصومــه، ج3، ص47 - 48؛ بــه نقــل از: غفــاری، خاطــرات  1 . گروهــی از نو
ى، ص112. هــادى غفــار

یه، ج1، ص140. 2 .  قمی، الفوائد الرضو
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وقت نماز شب 

کــه در نزديکــى  نمــاز شــب را در هــر موقــع از شــب مى تــوان خوانــد؛ ولــى بهتــر اســت 

اذان صبــح خوانــده شــود. وقــت نمــاز شــب از نیمــه شــب تــا فجــر صــادق اســت و 

هنــگام ســحر از ســایر مواقــع بهتــر اســت.

کیفیت نماز شب

نماز شب 11 رکعت است:

- 8 رکعــت آن، کــه 4 تــا 2 رکعتــى اســت، ماننــد نمــاز صبــح بــه نیــت نمــاز شــب 

خوانــده مى شــود.

- 2 رکعــت آن، کــه بــه نیــت نمــاز شــفع خوانــده مى شــود، حمــد و ســوره بخوانــد؛ 

ولــى بهتــر اســت در رکعــت اول آن بعــد از حمــد، ســوره »نــاس« و در رکعــت دوم 

بعــد از حمــد، ســوره »فلــق« خوانــده شــود.

- 1 رکعــت آن، کــه بــه نیــت نمــاز »وتــر« خوانــده مى شــود، حمــد و ســوره بخوانــد؛ 

ــار  ــار ســوره »فلــق« و 1 ب ــار ســوره »توحیــد« و 1 ب ولــى بهتــر اســت بعــد ازحمــد، 3 ب

ســوره »نــاس« خوانــده شــود، ســپس قنــوت بخوانــد.

قنوت نماز شب:

- 300 مرتبه »العفو«،

ْیِه«،
َ
- 70 مرتبه »َاْسَتْغِفُر اهلل َو َاُتوُب ِال

- 7 مرتبه »هذا مقام العائذ بك من النار«،

گفتــه شــود: »اللهــم اغفــر لفــالن« و  - بــرای 40 مؤمــن طلــب رحمــت شــود و 
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ــد: »َرِبّ  ــد و ســپس بگوي کــه بخواهــد بگوي ــه جــای »فــالن«، اســم هــر مؤمنــى را  ب

ــواُب الَغُفــوُر الرحیــِم«. ــَك َانــَت الّتَ
َ
ــّىَ ، ِاّن

َ
اغِفرلــى َو ارَحمنــى َو ُتــب َعل

گفتــه شــود: »اللهــم صــل علــى  ــد و  ــوان فقــط يــک قنــوت مختصــر خوان - مى ت

محمــد و آل محمــد و عّجــل فرجهــم«.

اهمیت نماز شب

وجــود آيــات و روايــات متعــدد و ســپس ســخنان و توصیه هــای ســالکان الــى اهلل و 

گويــای اهمیــت آن مى باشــد؛ بــه طــوری  عارفــان واصــل در فضیلــت نمــاز شــب، 

کــه يکــى از عوامــل مهــم موفقیــت اهــل علــم، خوانــدن نمــاز شــب شــمرده شــده 

اســت. مرحــوم آيــت اهلل میــرزا جوادآقــا ملکــى تبریــزی از اســتاد خــود، آيــت اهلل مــال 

حســینقلى  همدانــى چنیــن نقــل مى کنــد:
اســتادم بــه مــن فرمــود: فقــط متهجدیــن بــه مقاماتــی نائــل می گردنــد و غیــر آنــان بــه 

هیــچ جایــی نخواهنــد رســید.1

نزديــک بــه همیــن عبــارت را، مرحــوم عالمــه طباطبایــی از اســتاد عرفــان خــود 

کــه ديگــر جــای  آيــت اهلل میــرزا علــى آقــا قاضــى طباطبایــی نقــل مى کنــد 

هیــچ بهانــه ای بــرای نخوانــدن نمــاز شــب نمى گــذارد. ايشــان مى گويــد:
یشــاوندی  چــون بــه نجــف اشــرف بــرای تحصیــل مشــرف شــدم، بــه لحــاظ خو
ــا یــک روز دِر مدرســه ای  ــه محضــر مرحــوم قاضــی شــرفیاب می شــدم. ت گاه گاهــی ب
کــه مرحــوم قاضــی از آن جــا عبــور می کردنــد. چــون بــه مــن رســیدند،  ایســتاده بــودم 
ــا می خواهــی،  ــد! دنی گفتنــد: »ای فرزن ــد و  دســت خــود را روی شــانه ی مــن گذاردن

نمــاز شــب بخــوان؛ آخــرت می خواهــی، نمــاز شــب بخــوان.«
کــه بــه ایــران مراجعــت  کــه از آن بــه بعــد تــا زمانــی  کــرد  ایــن ســخن آن قــدر در مــن اثــر 

1 . ملکی تبریزی، اسرار الصاله، ص289.
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کــردم، پنــج ســال تمــام در محضــر قاضــی بــه ســر می بــردم و آنــی از ادراک فیــض 
کــه بــه وطــن مألــوف بازگشــتم تــا وقــت رحلــت  یــغ نمی کــردم و از آن وقتــی  ایشــان در
و  می دادنــد  دســتوراتی  قاضــی  مرحــوم  و  بــود  برقــرار  مــا  روابــط  پیوســته  اســتاد، 

ــم.1 ی ــم از مرحــوم قاضــی دار ی ــا هــر چــه دار ــود و م ــرار ب ــن برق ــات از طرفی مکاتب

کــه خیلــى از بــزرگان، از جوانــى نســبت بــه آن  بــه ســبب اهمیــت نمــاز شــب اســت 

جديــت داشــته اند. آيــت اهلل غالمرضــا رضوانــى نقــل مى کنــد:
کــه مــن بــا امــام بــودم و توفیــق خدمت گــزاری ایشــان را داشــتم، نمــاز  در ایامــی 
کــه قبــل از آن بــا ایشــان بودنــد، حتــی هم دوره هــا  شــب را تــرک نکردنــد. آقایانــی 
کــه مشــغول  کــه امــام از اوان جوانــی  و هم حجره ای هــای ایشــان نقــل می کردنــد 

تحصیــل بودنــد، در نمــاز شــب جدیــت داشــتند.2

گويــد، ولــى  کــه شــهید آيــت اهلل قدوســى در آن ســخن  کمتــر مجلســى بــود 

کــه نتوانــد خــواب  نمــاز شــب و اهمیــت آن مطــرح نشــود. او معتقــد بــود طلبــه ای 

کنــد و بــرای نمــاز شــب از آن بگــذرد، در آينــده از خیلــى چیزهــا  گــرم را رهــا  و بســتر 

گذشــت.  نخواهــد 

کــى  مراجعــه بــه زندگانــى علمــا و اهتمــام وافــر آن هــا بــه خوانــدن نمــاز شــب، حا

نفــس و حتــى در تحصیــل علــم مى باشــد.  تأثیــر آن در معنويــت، تهذيــب  از 

کامــل، مرحــوم آيــت اهلل ملکــى تبریــزی مى گويــد: ســالک 
کــه از شــب زنــده داران بودنــد و همیــن  مــن بســیاری از محصلیــن را می شناســم 
ــر در امــر تحصیــل نصیبشــان  موضــوع ســبب شــد فهمــی عمیــق و اســتقامتی بی نظی
کــه در  کســانی هســتند  شــد و بــه مراتــب و مقامــات واالیــی رســیدند و بالعکــس، 
مطالعــه ی کتــب علمــی کوشــش بســیار دارنــد؛ ولــی بــه جایــی نمی رســند و از علــم 

1 . حسینی طهرانی، مهر تابان، ص16.
2 . ستوده، پابه پای آفتاب، ج2، ص301.
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یــش ســودی نمی برنــد و برکتــی نمی بیننــد.1 خو

آيــت اهلل شــهید قدوســى، بــه مســتحبات و مکروهــات بســیار اهمیــت مى داد 

گوهرشــاد بــا  و نمــاز شــب را بــرای روحانــى الزم مى دانســت. شــبى در مســجد 

کــه شــنیدم يکــى  ــود  ــوار و غیرمنتظــره ب گ ــم بســیار نا گفــت: براي ــى خاصــى  نگران

ــا ايشــان صحبــت  ــه نمــاز شــب نیســت. ب از اســاتید مدرســه ی حقانــى، مقیــد ب
کــه ســبکى معــده را در شــب رعايــت نمى کنــد.2 کــردم، معلــوم شــد 

کوهســتانى، همــواره نمــاز را در اول وقــت آن بــه جــای مــى آورد و بــا  آيــت اهلل 

خشــوع و خضــوع تمــام اقامــه مى کــرد و در نمــاز آن چنــان غــرق در معبــود مى شــد 

کــه از خــود بیگانــه بــود و ســکون و آرامــش، حضــور قلــب و خدابینــى او در نمــاز، 

آوازه ی همــگان به ویــژه خــواص بــود. بــر تعقیبــات و نوافــل مســتحب مواظبــت 

ــد؛  ــام داشــت و عقــب نمازهــا اغلــب تعقیبــات مشــترکه و مختصــه را مى خوان ت

از ایــن رو در هــر نمــاز، برنامــه ی عبادی شــان بیش تــر از يــک ســاعت بــه طــول 

مى انجامیــد و ایــن روش همیشــگى ايشــان در نمــاز بــود. حتــى در زمســتان ها 

ــود،  ــل تحمــل ب کثــر مأمومیــن غیرقاب ــرای ا کافــى نداشــت و ب گرمــای  کــه مســجد 

برنامــه ی عبــادی ايشــان تغییــر نمى کــرد. او در عبــادت خــود، بســیار مقــاوم و 

يــد و از طــول قرائــت و ذکــر رکــوع و  خســتگى ناپذیر بــود و بــه نمــاز عشــق مى ورز
ســجود لــذت مى بــرد.3

1 . ملکی تبریزی، همان، 295.
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص193.

کوهستانی، بر قله پارسایی، ص95.  . 3
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در انتظار نماز شب

کــه شــیدای حضــور در محضــر ربوبــی هســتند و لــذت مناجــات و راز و نیــاز  آنــان 

ــدن نمــاز  ــرای خوان ــد، شــوق و شــعف خاصــى ب کرده ان ــا محبــوب خــود را درک  ب

شــب دارنــد و بــرای برپــا داشــتن آن، حتــى انتظــار هــم مى کشــند.

 پاریس  1. اولین شب اقامت در

حجت االسالم و المسلمین فردوسى پور مى گويد: 
ــد شــده و وضــو  ــاز شــب بلن ــرای نم ــام ب ــس وارد شــدیم، ام ی ــه پار ــه ب ک ــی  شــب اول
گرفتنــد. صبــح روز بعــد مــا را صــدا زده و فرمودنــد: »این جــا هرچــه نشســتم، هــوا 
گفتــم: آقــا! اذان صبــح این جــا بــا ایــران دو و نیــم و بــا نجــف دو  روشــن نشــد.« 

ســاعت فــرق دارد.« 
امــام بــه عــادت همیشــگی بــرای نمــاز شــب بیــدار شــده بودنــد کــه طبق افق فرانســه، 

دو ســاعت زودتــر از نجــف بود.1

 بودیم 2. ما بیدار

هم چنین درباره ی آيت اهلل بهاءالدينى نقل مى کنند:
ــراى ســخنرانی  ــم. در آن روز، ب طــی مســافرتی، در محضــر آیــت اهلل بهاءالدینــی بودی
یــن رفتیــم و بســیار خســته بودیــم. در برگشــت، بــراى  بــه شهرســتان »شــال« قزو
ــود، رفتیــم.  صبــح از خــواب بیــدار  ــا شــده ب ــه در تهــران مهّی ک ــی  ــه منزل اســتراحت ب
کــردم: آقــا! شــما حــاال بــراى  شــدم و دیــدم موقــع اذان صبــح اســت. بــه آقــا عــرض 
نمــاز بیــدار شــدید؟! فرمودنــد: مــا بیــدار بودیــم. مشــاهده کــردم کــه ایــن پیرمــرد الهــی 
کــه َدر صــدا  در وقــت نمــاز شــب بیــدار بــوده، ولــی از جــا بلنــد نشــده اســت. مبــادا 

کنــد و مــن بیــدار شــوم.2

زنامه رسالت، 1368/4/14. 1 . رو
2 . احمدپور ترکمانی، نماز خوبان، داستان شماره ی 106 )اخالص در عمل(.
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از  بی قــرار  شــب،  نمــاز  وقــت  در  خــود  آن  کــه  بــا  پــروردگار،  بــا  ُانس گیرنــدگان 

ــان را بیــدار مى کننــد.  گاهــى فرشــتگان نیــز آن رخت خــواب بیــدار مى شــوند؛ امــا 

داســتان های بســیاری از علمــای بــزرگ در ایــن مــورد نقــل شــده اســت. بــه نقــل از 

کــه مرحــوم شــیخ مرتضــى زاهــد، خــودش  اســتاد محمدعلــى جــاودان آمــده اســت 

نقــل مى کــرد: 
ــد: مرتضــی  ین ــد. یــک شــب می گو ــرا صــدا می زنن ــادات ســحری م ــرای عب شــب ها ب
ینــد: شــیخ مرتضــی! و باالخــره یــک شــب صــدا  برخیــز! یــک شــب دیگــر می گو
می زننــد: آقــا شــیخ مرتضــی؛ و مــن وقتــی دقــت می کنــم، می بینــم این هــا بــه روز مــن 

بســتگی دارد.
یادتــر مواظــب هســتم،  کــه مــن در رفتــار و اعمالــم دقــت بیشــتری می کنــم، ز هــر روز 

در بیــدار شــدن، بــا احتــرام بیشــتری روبــه رو هســتم.1

گفته بود: هم چنین 
بــه ی در بســیار شــدید  بــه ی در بیــدار می کننــد. صــدای کو مــرا شــب ها بــا کوبیــدن کو
ــا همــه ی  اســت و مــن بــه ســرعت بیــدار شــده و از جــا برمی خیــزم؛ امــا ایــن صــدا ب

شــدت، هیــچ کــس دیگــری را بیــدار نمی کنــد.2

مرحــوم عالمــه حســینى طهرانــى مى نويســد: »مرحــوم آيــت اهلل االعظــم آقــای حــاج 

کابــر  کــه از ا میــرزا جــواد آقــا ملکــى تبریــزی )اعلــى اهلل تعالــى مقامــه الشــريف( 

علمــای اتقیــا و افاضــل اولیــا و اصفیــا بوده انــد و دارای مقامــات و درجــات و 

کــه بــه نــام »اســرار الصــالة« و »اعمــال الســنة« يــا  کتــاب خــود  کرامات انــد، در دو 

»المراقبــات« اســت، مى فرمايــد:
کــه انســان می خوابــد،  مائکــه مــوّکل بــر انســان، انســان را بیــدار می کننــد  شــب 

1 . حاجی حسینی، زاهد العلما، ص66.
2 . همان.
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بــرای نمــاز شــب و بعــد چــون انســان اعتنــا نمی کنــد و دوبــاره می خوابــد، بــاز او 
را بیــدار می کننــد؛ دوبــاره می خوابــد، بــاز او را بیــدار می کننــد. ایــن بیداری هــا از 
کــه بــه وســیله ی  روی مصادفــه و اتفــاق نیســت، بلکــه بیداری هــای ملکوتــی اســت 
یــت و  کــرد و برخاســت، آن هــا تقو گــر انســان اســتفاده  فرشــتگان انجــام می گیــرد. ا
کســل می گردنــد. گــر نــه، متأثــر می شــوند و  تأییــد می کننــد و روحانیــت می دهنــد؛ و ا

آن مرحوم مى فرمايد:
کنیــد و  کــه نمی بینیــد،  اقــا بــه آن هــا ســام  گــر از خــواب برخاســتید، آن مائکــه را  ا

ییــد و تشــکر نماییــد.1 یــم بگو کنیــد و تحیــت و تکر دعــا 

ترغیب برای خواندن نماز شب

کــه دربــاره ی نمــاز شــب و آثــار آن  بــزرگان بــا توجــه بــه روايت هــای متعــدد و فراوانــى 

کــرده و بــه  وارد شــده اســت و نیــز آن چــه در عمــل از آثــار خوانــدن نمــاز شــب تجربــه 

گردان، فرزنــدان و ديگــران را بــه آن ترغیــب  فیوضاتــى نائــل شــده اند، همــواره شــا

کرده انــد. و ســفارش 

1. تعطیلی درس برای ترغیب به نماز شب

کــه از مالزمــان و خــواص عالمــه بحرالعلــوم  مرحــوم مــال زین العابدیــن سلماســى 

گــردش  کوچه هــاى نجــف  که »عالمــه بحــر العلــوم هــر شــب در  بــود، مى گويــد 

کــرد.  مى کــرد و بــراى بینوايــان غــذا مى بــرد. اتفاقــا چنــد روزى درس را تعطیــل 

کنــم. وقتــى از ايشــان  کــه علــت ایــن امــر را ســؤال  کردنــد2  طــالب مــرا شــفیع 

يــس از ايشــان ســؤال  خواســتم درس را شــروع بفرماينــد و دربــاره ی ســبب تــرك تدر

کــردم، پاســخ دادنــد: درس نمى گويــم. پــس از چنــد روز دوبــاره ماجــرا تکــرار شــد و 

1 . حسن زاده، طبیب دلها، ص29-30؛ به نقل از: حسینی طهرانی، معادشناسی، ج7، ص168-167.
2 . واسطه قرار دادند.
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کــردم. عالمــه فرمودند: نیمه هــاى شــب هرگــز  يــس را ســؤال  مــن انگیــزه ی تــرك تدر

کننــد و بــه تضــرع و زارى  کــه ایــن طــالب بــا خداونــد متعــال مناجــات  نشــنیدم 

گــردش مى کنــم.  کوچه هــاى نجــف  مشــغول باشــند؛ بــا این کــه مــن شــب ها در 

ــم!  ــوزش ده ــان را آم ــه آن ک ــتند  ــزاوار نیس ــا س ــه طلبه ه این گون

گريــه و مناجــات  گاه شــدند، شــب ها صــداى  گفتــه ی اســتاد آ وقتــى طــالب از 
کردنــد«.1 يــس را آغــاز  آنــان، از هــر ســو بلنــد شــد و ايشــان مجــددا، تدر

2. بیدار بمان

کــه از بــزرگان علمای قرن ســیزدهم  در حــاالت مرحــوم شــیخ جعفــر کاشــف الغطــا 

کن نجــف اشــرف بود، آمده اســت: قمــری و ســا
در یکــی از شــب ها کــه بــرای تهّجــد برخاســت، فرزنــد جوانــش را از خــواب بیــدار کــرد 
و فرمــود: »برخیــز بــه حــرم مّطهــر مشــّرف شــده، در آن جــا نمــاز بخوانیــم. فرزنــد جــوان 
ــذار  ــام اعت ــود، در مق ــش دشــوار ب ــه برخاســتن از خــواب در آن ســاعت شــب برای ک
ید؛ بعــد مشــّرف می شــوم.  برآمــد و گفــت مــن فعــاً مهّیــا نیســتم. شــما منتظــر مــن نشــو
یــم. آقــازاده بــه  ــا هــم برو کــه ب ــا شــو  فرمــود: نــه، مــن این جــا ایســتاده ام؛ برخیــز، مهّی
کنــار درب صحــن  ناچــار از جــا برخاســت و وضــو ســاخت و بــا هــم بــه راه افتادنــد. 
کــه رســیدند، آن جــا مــرد فقیــری را دیدنــد نشســته و دســت ســؤال2 از بــرای  مّطهــر 

کــرده اســت. گرفتــن پــول از مــردم بــاز 
آن عالــم بزرگــوار ایســتاده و رو بــه فرزنــدش فرمــود: ایــن شــخص در ایــن وقــت شــب، 
گفــت: بــرای تکــّدی از مــردم. فرمــود: آیــا چــه  بــرای چــه این جــا نشســته اســت؟ 
گــردد؟ گفــت: احتمــاالً مقــداری ناچیــز.  مقــدار ممکــن اســت از رهگــذران، عایــد او 
ــم ارزش  ک ــدك و  ــغ بســیار ان ــرای یــك مبل کــن، ببیــن ایــن آدم ب فرمــود: درســت فکــر 

1 . تنکابنی،  قصص العلما، ص174-173.
2 . درخواست.
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دنیــا، آن هــم محتمــل، در ایــن وقــت شــب از خــواب و آســایش خــود دســت برداشــته 
کــرده اســت، آیــا  ــل بــه ســوی مــردم بــاز 

ّ
و آمــده در ایــن گوشــه نشســته و دســت تذل

بــاره ی شــب خیزان و  تــو، بــه انــدازه ی ایــن شــخص، اعتمــاد بــه وعده هــای خــدا در
کــه بــه پــاداش عملشــان،  کــه فرمــوده اســت: »احــدی نمی دانــد  متهّجــدان نــداری 
گردیــده اســت.«1 گفته انــد آن فرزنــد جــوان  چــه چشم روشــنی ها بــرای آنــان، ذخیــره 
ــه یافــت  ــار از آن دل زنــده و بیــدار، آن چنــان تــکان خــورد و تنّب گفت از شــنیدن ایــن 
کــه تــا آخــر عمــر از شــرف و ســعادت بیــداری آخــر شــب برخــوردار بــود و نمــاز شــبش 

تــرك نشــد.2

3. برخیز براى نماز شب!

بــه تکاپــو  را  تــا خــود  کوچکــى الزم اســت  تلنگــر  فقــط  بــرای بعضى هــا  گاهــى 

کــه اســتاد  بیندازنــد؛ انــگار منتظــر چنیــن لحظــه ای بودنــد. در ایــن مواقــع اســت 

گردان يــا يــاران خــود دارد، تذکرهــای الزم  کــه از شــا اخــالق مى توانــد بــا شــناختى 

را بــه آنــان بدهــد. مرحــوم قاضــى طباطبایــی مى گويــد: 
شــیخ محمدحســین آل کاشــف الغطــا بــه عامــه نــورى گفــت: برخــی شــب ها خــواب 
بــر مــن غلبــه می کنــد و نمی توانــم بیــدار شــوم و نمــاز شــب بخوانــم. عامــه نــورى بــا 

عتــاب بــه او گفــت: چــرا بیــدار نمی شــوى؟ چــرا؟ حتمــا برخیــز؛ برخیــز!
ســال ها از ایــن قضیــه گذشــت و شــیخ نــورى وفــات یافــت. پــس از ســال ها، روزى 
بــا شــیخ محمدحســین نشســته بودیــم و خاطــرات گذشــته را بازگــو می کردیــم. شــیخ 
ــر شــب پیــش از  ــد، ه ــه بع ــورى ب ــه ن ــا عام ــو ب محمدحســین گفــت: از آن گفت وگ
ــز؛ و  ــز شــیخ، برخی ــز شــیخ، برخی ــه برخی ک ســحر صــداى عامــه در گوشــم می پیچــد 

مــن را بــراى نمــاز شــب بیــدار می کنــد.3 

1 . سجده، آیه17.
2 . علیقلی، سجاده عشق در فضیلت نماز شب، ص41.

3 . همان، عنوان »برخیز برای نماز شب«.



نماز در سیره علما108

کاشف الغطا مى گويد: شیخ حسن، فرزند 
که هر شب، وقت سحر بیدار بود و می آمد دِم در اتاق ها  عادت شیخ جعفر آن بود 

ید و نماز شب بخوانید.1 و عیال و فرزندان همه را بیدار می کرد و می گفت: برخیز

بابرکــت  پايــان عمــر  تــا  اوان جوانــى  از   کوهســتانى آيــت اهلل شــیخ محمــد 

بــه مواظبــت  را  و همــواره طــالب  بــود  و شــب زنده داری  تهجــد  اهــل  خويــش، 

آن ســفارش مى کــرد و نمــاز شــب را بهتریــن عامــل توفیــق و پیشــرفت معنــوی 

کــه نمــاز شــب نخوانــد،  راضــى  مى دانســت؛ از ایــن رو مى فرمودنــد: طلبــه ای 
نیســتم در مدرســه بمانــد.2

1 . تنکابنی، قصص العلما، ص185.
کوهستانی، بر قله  پارسایی، ص99.  . 2
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آرامش حضور 

ببرند،  ياد  از  را  خدا  خیلى ها  که  مى شود  باعث  دنیا  مشکالت  و  گرفتاری ها 

ولى  بدانند؛  خدا  را  اتفاق ها  آن   همه ی  مقصر  و  کنند  ناله  و  شکايت  بسیاری 

عده ای که همواره لحظه های حضور در محضر پروردگار را انتظار مى کشند، غرق 

را رّب و پرورش دهنده ی حقیقى مى دانند؛  او  تنها  و  در توحید ربوبی هستند 

حتى در شرايط سخت، غافل نیستند و آن سختى ها را با آرامش حضور پشت 

سر مى گذارند و به نماز پناه مى برند. عالمه طباطبایی مى گويد:
رفتــم مســجد کوفــه، دیــدم مرحــوم قاضــی ]ســید العرفــا ســید علــی قاضــی طباطبایــی[ 
یــض هســتند. هنــگام نمــاز شــد. علــی آقــا  کرده انــد و مر و همــه خانــواده اش تــب 
قاضــی طبــق معمــول در اول وقــت بــه نمــاز ایســتاد و بعــد از نمــاز عشــا، آن چنــان بــا 
کــه مثــل این کــه  ــَن الرســول« را تــاوت می فرمــود  یفه ی »آَم کامــل آیــه ی شــر توجــه 
هیــچ مشــکلی پیــش نیامــده اســت. بــا آرامــش وصف ناپذیــر و شــگفت انگیز بــه ذکــر 

و دعــا مشــغول بــود.1

 پناهگاه سختی ها 1. نماز

آيــت اهلل میــرزا علــى قاضــى طباطبایــی، نــه تنهــا از دنیــا و مــردم آن منقطــع بود 

گردان خــود نیــز مى گفــت: کــه از آخــرت هــم چشــم پوشــیده بــود و بــه شــا
یبــای مطلــق و جمــال جمیــل الهــی، هرچــه  در حــال نمــاز یــا ذکــر و عبــادت، در برابــر ز
ین  دیدیــد و شــنیدید، شــما را مشــغول نکنــد و مبــادا بــه بهانــه ی بهشــت از بهشــت آفر

ید.2 غافل شــو

1 . حسن زاده، اسوه عارفان، ص26.
2 . حسینی طهرانی، مهر تابان، ص31-30.
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از  بــود.  از دنیــا و آخــرت، تنهــا درد عشــق را خواســته   ســید علــى قاضــى

مرحــوم ســید هاشــم رضــوی1 نیــز نقــل شــده اســت:
کــه خیلــی مــورد عاقه شــان بــود و بــا  ایشــان ]مرحــوم قاضــی[ فرزنــدی داشــتند 
حادثــه ی برق گرفتگــی از دنیــا رفــت. در آن روزهــای غم انگیــز بــه خدمتشــان شــرفیاب 
شــدم تــا عــرض تســلیتی کــرده باشــم. اوال فرمودنــد: آن بچــه تــا االن نــزد مــن بود. شــما 
کــه آمدیــد، او رفــت؛ و ســپس در خــال عــرض تســلیت فرمودنــد: تمــام هــّم و غــّم 

کبــر نمــاز اســت. دنیــا در نــزد مــا تــا اول اهلل ا

]مرحوم قاضی[ مى فرمود:
گــر در بهشــت نگذارنــد مــا نمــاز بخوانیــم، چــه  کــه ا دو ســه روز اســت در ایــن فکــرم 

بکنیــم؟!2

به او مى گويند:
یاد و بی پولی! تو و این همه اهل و عیال و خرج ز

مى گويد: 
یــن باشــم. وقتــی  ایــن حــال را دوســت دارم. در مقابــل آن غنــای مطلــق، بایــد فقیرتر
پــول نــدارم، احســاس نیــاز بیشــتری بــه خــدا می کنــم و التفاتــم بــه خــدا بیشــتر 
کــه از نمــاز نصیبــم  می شــود و در آن حــال بــا خــود می اندیشــم آیــا ایــن لذایــذی 

می شــود، در بــرزخ هــم نصیبــم می شــود؟3

2. شکستن یخ حوض

آمد  که سیل  پنج - شش ذراع،  قريب  بود؛  آمده  برف  قم، خیلى  در  يک سال 

]امام  ايشان  وضعیت،  همان  در  و  موقع  همان  در  برداشت.  را  قم  نصف  و 

گردان مرحوم قاضی. 1 . از شا
2 . شمس الشموس، عطش، ص36 و محمدی ری شهری، زمزم عرفان، ص89.

3 . همان.
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و  از مدرسه دارالشفا مى آمدند مدرسه ی فیضیه  خمینى[ در نصف شب، 

به هر زحمتى بود، يخ حوض را مى شکستند و وضو مى گرفتند و مى رفتند زیر 

يکى مشغول تهجدشان مى شدند. ... با حالت  َمدَرس ]کالس[ مدرسه، و در تار

مسجد  مى آمدند  اذان  اول  و  مى شدند  تهجدشان  مشغول  اذان  اول  تا  خوشى 

باالسر ]حرم حضرت معصومه[ و پشت سر آقای حاج جواد ملکى به نماز 
مى ايستادند و بعد برمى گشتند و مشغول مباحثاتشان مى شدند.1

   در مورد شهید آيت اهلل اشرفى اصفهانى نیز آمده است:
یك شب نماز شبش ترك نشد. در زمستان هاى سخت و طوفانی قم براى خواندن 
گاه با شکستن یخ 30 سانتی، آب را از حوض مدرسه ی فیضیه تهیه  نماز شب، 
می کرد تا بتواند نماز شبش را بخواند. او نماز شب را از سن 13 سالگی ادامه داده 

بود. حتی در مسافرت ها از خواندن نماز شب غافل نمی شد.2

3. آرام ترین نماز

کــه همــه منتظــر تشــريف فرمایی رهبــر فرزانــه ی انقــالب  در روزهــا و ســاعت هایی 

در بازگشــت از تبعیــد بودنــد و دنیــا تمــام خبرهــای مربــوط بــه آن را پی گیــری 

مى کــرد، در طــرف ديگــر، عالقه منــدان امــام، نگــران وضعیــت و خطرهــای 

کمــال  در  او  امــا  بودنــد؛  امــام  و ســرنگونى هواپیمــای حامــل  احتمالــى دزدی 

آرامــش بــه نمــاز قامــت مى بنــدد.
شــب  نمــاز  هواپیمــا  در  می آمدنــد،  تهــران  بــه  یــس  پار از  کــه  وقتــی  حتــی  امــام 
خواندنــد. مــن یــادم هســت قطب نمایشــان را مرتــب می گذاشــتند، می دیدنــد تــکان 
کار  کــه قطب نمــا در هواپیمــا  گفتیــم. جــواب داد  ــان  ــه خلب نمی خــورد. موضــوع را ب

ى«؛ مجله حوزه، ش32، س1368، ص52. 1 . »مصاحبه با حضرت آیت اهلل سید مصطفی خوانسار
کرامات مشاهیر تخت فوالد اصفهان(، ص203. 2 . خلیلیان، حدیث خوبان )حکایت های اخالقی و 
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کــدام طــرف اســت. نشــان دادنــد. امــام بــه  کــه مّکــه  نمی کنــد. امــام از ایشــان پرســید 
همــان طــرف مشــغول نمــاز شــدند.1

این آرامش الهى، فقط در يک جريان اتفاق نیفتاد، بلکه پیوسته همراهان امام 

کودتای نافرجام  به وجود چنان آرامشى در طول زندگى ايشان اقرار دارند. وقتى 

که توسط برخى از عمال آمريکا طرح ریزی شده و هدف آن، سقوط نظام  نوژه2 

از جمله  و  کشور  پايه  بلند  اقامت مسؤوالن  بمباران محل  و  اسالمى  جمهوری 

اطالع  به  را  جريان  کودتا،  از  گاهى  آ از  پس  بود،  امام  حضرت  منزل  بمباران 

به  و  گفته  ترک  را  خود  اقامت  محل  امام  که  کردند  خواهش  و  امامرسانده 

نظر  این  با  را  خود  مخالفت  تأملى،  هیچ گونه  بدون  امام  بروند.  ديگری  مکان 

گفتند: »خیر، من همین جا خواهم ماند« و بعد فرمودند: »شما  کردند و  اعالم 

گر حادثه ای به وقوع پیوست، من از آن  که ا کنید  يد از صداوسیما محافظت  برو

گاه سازم«. طریق به ملت پیام دهم و آنان را از این توطئه آ

کــه بــا آقــای خامنــه ای خدمــت امــام رســیده بــود، بــا لحنــى  شــخص دومــى 

گفــت: احتمــال  کــرد و  ــر تقاضــای خــود پافشــاری  ــا ب ــا خجالــت و حی آمیختــه ب

کــه بــه  يــم؛ پــس بهتــر اســت  خطــر وجــود دارد و مــا بــرای جــان شــما خــوف دار

يــد. امــام لبخنــدی دلنشــین بــر لــب آوردنــد و خطــاب بــه ايشــان  جایــی ديگــر برو

گــر حادثــه ای رخ داد، پیــام  گفتنــد: »مــن هســتم، شــما خیالتــان راحــت باشــد. ا

فراهــم  را  همــگان  خاطــر  تســالی  و  مجــاب  را  آنــان  امــام،  آرامــش  مى دهــم.« 

زنامه اطالعات، شماره 21835، ص14. 1 . رو
که قرار بود در تیرماه سال 1359 به وقوع پیوندد. کودتاى نوژه   . 2
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کــه ایــن توطئــه نیــز خیلــى زود نقــش بــر آب شــد.1 ســاخت و شــاهد بوديــم 

4. بیماری و شیدایی

دلیــل  بــه  امــام   ،65 »ســال  مى کنــد:  امامنقــل  حضــرت  خادمــان  از  يکــى 

بــه  پــس از بهبــودی نســبى  کــه  ناراحتــى قلبــى در بیمارســتان بســتری شــدند 

کنــار ايشــان  کــه در  منــزل بازگشــتند. يــک شــب، حــدود ســاعت ســه نیمه شــب 

کــه داشــتند، بــرای نمــاز شــب بلنــد  بــودم، متوجــه شــدم بــا آن حالــت مرضــى 

کــه وقتــى مى خواســتند مســح پــا را بکشــند،  گونــه ای بــود  شــدند. حــال ايشــان بــه 

گذاشــته و بــه مــن تکیــه  ی شــانه مــن  نمى توانســتند و بــه ناچــار دستشــان را رو
ــد.«2 ــرک نش ــام ت ــب ام ــاز ش ــم، نم ــت ه ــن حال ــا در ای ــد؛ ام مى کردن

کالنتر معتمدی مى گويد:  دکتر 
ســاعت دو بعــد از نیمه شــب بــود کــه مــن بــاالی تخــت امــام ایســتاده بــودم و چشــمم 
بــه ایشــان بــود کــه ماحظــه کــردم درســت در همــان ســاعت دو بعــد از نیمه شــب کــه 
کــرد بــه  امــام همیشــه بــرای انجــام نمــاز شــب برمی خاســت، لب هــای ایشــان شــروع 
گفتــن؛ بــدون آن کــه حتــی یــک لحظــه دیــر یــا زود شــده باشــد.  تــکان خــوردن و ذکــر 

امــام نمــاز شــب خــود را حتــی در آن حالــت ]بیمــاری در آخــر عمــر[ برگــزار کردنــد.3

5. زیارت یك عالم نورانی 

عاّلمــه  بــا  ديــدار  بــراى  »صرفــًا  مى گويــد:   معرفــت محمدهــادى  آيــت اهلل 

کــردم. بــه هنــگام مالقــات بــا  محّمدتقــى شوشــترى از قــم بــه شوشــتر عزيمــت 

ى صندلــى نشــاندند. مــن خواهــش  کهولــت ســنى، رو معظم لــه، ايشــان را در اثــر 

کبر آشتیانی«، مجله پاسدار اسالم، ش92، س1368، ص30. 1 . »مصاحبه با حجت االسالم شیخ علی ا
2 . رجایی،  برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص120.

3 . مجله اطالعات هفتگی، شماره 2442، ص27.
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کــه دعایــی در حــق بنــده بکننــد. نکتــه ی در خــور ذکــر در آن ســفر ایــن بــود  کــردم 

کهولــت ســنى 80 ســالگى، حتــى  کــه ايشــان بــا  کمــال تعجــب شــاهد بــودم  کــه بــا 

يــارت يــك عالــم نورانــى و  نمــاز شــب را بــا مســاعدت ديگــران ايســتاده مى گــزارد. ز

کــه ايشــان داشــتند، خاطــره ایــن  ديــدن ایــن انــدازه تقّیــد بــه عبــادات و روحانیتــى 
ــگاه مــى دارد.«1 ــده ن ــراى مــن زن ســفر را همیشــه ب

ــى مجــروح  ــا بدن ــدان، ب شــهید آيــت اهلل غفــاری در شــب هاى ســرد و ســخت زن

و شــکنجه ديــده وضــو مى ســازد و بــه راز و نیــاز بــا معبــود خويــش مى ايســتد و 

يــک زنــدان را بــا نجــواى عاشــقانه بــه صبــح ســپرى مى نمايــد  شــب هاى دراز و تار
کــه بســیار شــالق خــورده بــود، نمــاز شــبش را تــرک نمى کــرد.2 و حتــى شــب هایی 

شیدای حضور 

ــت؛  ــش اس ــى و لذت بخ ــدر ديدن ــقان، چق ــبانه ی عاش ــای ش گريه ه ــات و  مناج

و  ذلیــل  بنــده ی  هم چــون  ربوبــی،  محضــر  در  و  حضورنــد  شــیدای  کــه  آنانــى 

گريــه  کار ســر بــه آســتانش مى گذارنــد و بــا نهايــت تذلــل و فروتنــى و خــواری،  خطــا

کــه ای محبــوب مــن! مــرا بپذیــر و از خطاهــای بی شــمارم درگــذر. ســر مى دهنــد 

که نیمه های  همین فقر، تذلل، فروتنى و احساس حقارت نزد پروردگار است 

شب، آنان را از بستر خواب بیدار مى کند و به سوی راز و نیاز شبانه مى کشاند. 

و  مى شود  تبدیل  عظمت  و  بزرگى  به  افتادگى ها،  و  فروتنى ها  که  این جاست 

همگان در برابر این عظمت سر فرود مى آورند.

یارت یك عالم نورانی(. 1 . احمدپور ترکمانی، نماز خوبان، داستان شماره ی 101 )ز
گلشن ابرار، ج2، ص762. 2 . جمعی از پژوهشگران، 
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1.وصف ناپذیر

يکى از دوستان مرحوم حاج میرزا جواد ملکى تبریزى مى گويد: 
شــب ها کــه ایشــان بــراى تهجــد برمی خاســت، مدتــی در رخت خــواب ضمــن اجــرای 
یــه می کــرد؛ ســپس  دســتورات و آداب برخاســتن ازخــواب، از قبیــل ســجده و دعــا، گر
ــِق  ــات »اّن فــی خل ــرد و آی ــگاه می ک ــه اطــراف آســمان ن ــزل می آمــد و ب ــه صحــن من ب
یــه می کــرد.  الســماوات و االرض« را می خوانــد و ســر بــه دیــوار می گذاشــت و مدتــی گر
کنــار حــوض می نشســت و مدتــی  گرفتــن آمــاده می شــد، در  کــه بــرای وضــو  آن گاه 
یــه می کــرد و پــس از وضــو ســاختن، چــون بــه مصایــش می رســید و مشــغول  گر
یه هــای طوالنــی در  گر کــه دیگــر حالــش خیلــی منقلــب می شــد. او  تهجــد می شــد 
نمازهــا و مخصوصــا در قنوت هــا داشــت؛ تــا آن جــا کــه بعضــی ایشــان را جــزء بّکائیــن 

عصــر بــه شــمار آورده انــد.1

مرحــوم محــدث شــیخ عبــاس قمــى در تمــام طــول ســال، حداقــل يــک ســاعت 

قبــل از طلــوع فجــر بیــدار و مشــغول نمــاز و تهجــد بــود. بــه عبــادت آخــر شــب 

کــه بهتریــن اعمــال  بــود  يــاد اهمیــت مــى داد و معتقــد  و قبــل از ســپیده دم، ز

کــه مــن  ــا آن جــا  ــد: »ت ــد بزرگــش مى گوي مســتحب، عبــادت و تهجــد اســت. فرزن

بــه خاطــر دارم، بیــداری آخــر شــب از او فــوت نشــد، حتــى در ســفرها« .

محدث قمى درباره ی استادش حاج میرزا حسین نوری مى نويسد: 
او در زهــد و عبــادت ســخت کوشــا بــود. نمــاز شــب او فــوت نشــد و راز و نیــازش بــا 

خداونــد متعــال در تمــام شــب ها برقــرار بــود.2

که حافظ به بارگاه قبول  *  ز ِورد نیم شب و درس صبح گاه رسید مرو به خواب 

1 . حسن زاده، طبیب دلها، ص121-120.
2 . دوانی، حاج شیخ عباس قمی، مرد تقوا و فضیلت، ص61.
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2. چشمان اشک بار

يکــى از خادمــان حضــرت امامنقــل مى کنــد: »از وقتــى ايشــان را شــناختم، 

يکــى نیمه شــب، آهســته  کــه وقتــى در ظلمــت و تار شــاهد ایــن قضیــه بــوده ام 

وارد اتــاق مى شــدم، معاشــقه ی امــام بــا خــدا را احســاس مى کــردم. بــا چنــان 

کــه  خضــوع و خشــوعى نمــاز مى خواندنــد و قیــام و رکــوع و ســجود مى کردنــد 

کنــم.  حقــًا وصف ناپذیــر اســت. اصــاًل نمى توانــم راجــع بــه آن لحظــات صحبــت 

کــه در دل شــب بــا آن خضــوع و خشــوع، بــا چشــمان  تنهــا احســاس مى کــردم 

اشــك بار، بــه راز و نیــاز خــدا مشــغولند. 

کــه در آن لحظــات بــا معشــوق حقیقــى خويــش معاشــقه مى کردنــد.  بايــد بگويــم 

کــه شــب های امــام حقیقتًا »لیلــه  بــا ديــدن ایــن لحظــات، بــا خــودم فکــر مى کــردم 

القدر« اســت. ایــن حــاالت امــام، نــه يــك شــب و دو شــب، بلکــه يــك عمــر برقــرار 

بــود. از رمضــان ســال قبــل از رحلتشــان، خــوب بــه يــاد دارم بعضــى وقت هــا، هــر 

کــه بــا ايشــان  بــار بــه دلیلــى بــه نــزد ايشــان مى رفتــم و ســعادت پیــدا مى کــردم 

کامــاًل برافروختــه  کــه قیافه شــان  کــه مى شــدم، مى ديــدم  نمــاز بخوانــم، وارد اتــاق 

کنــار  کفــاف اشکشــان را نمــى داد و  کــه دســتمال  يخته انــد  اســت و چنــان اشــك ر

دستشــان حولــه مى گذاشــتند. ايشــان شــب ها چنیــن حالتــى داشــتند و ایــن 
واقعــًا معاشــقه بــود.«1

کــه امــام،  خــود را در نیمه هــای شــب بــه خــدا مى ســپارد و بــر او  این گونــه اســت 

تــوکل مى کنــد و در اثــر همیــن راز و نیازهــا و توکل هــا، آرامشــگاه و تکیــه گاه ديگــران 

در بحران هــای شــديد و ســخت روزهــای مبــارزات و انقــالب بــود.

1 . احمدپور ترکمانی، نماز خوبان، داستان شماره ی 112 )رازهاى نیمه شب(.
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اســتاد شــهید مرتضــى مطهــرى، چنیــن حالت هایــی را در پــدر خــود يافتــه 

کوتاهــى مى گويــد: و  پــس از توضیــح 
کــه اهــل تهجــد و نمــاز  یــت مــا را بــاال می بــرد. بــراى کســی  یــك سلســله لذت هــا معنو
ین باألســحار باشــد، نمــاز شــب،  یــن و مســتغفر شــب باشــد، جــزو صادقیــن و صابر
کــه یــک نفــر نمــاز شــب خوان حقیقــی و واقعــی از  لــذت و بهجــت دارد. آن لذتــی 
بــی و اتــوب الیه«هــا می بــرد، از »العفــو«  نمــاز شــب خــودش می بــرد، از »اســتغفراهلل ر
ــه  ک ــی  ــرد، آن لذت ــردن و دعــا کردن هــای حداقــل چهــل مؤمــن می ب ک ــاد  گفتن هــا و ی
کاباره هــا  کــه در  گفتن هــا می بــرد، هیــچ وقــت یــک آدم عیــاش  از »یــارب یــارب« 

می گــردد، احســاس نمی کنــد. 
گــر  لــذت نمــاز شــب خوان خیلــی عمیق تــر، نیرومندتــر و نشــاط بخش تر اســت. ولــی ا
مــا خودمــان را غــرق در لــذت مــادی دنیــا کنیــم. مثــا ســر شــب شــروع کنیــم بــه گفتــن 
کــه حــرام اســت، صرفــا بــه شــوخی های مبــاح  و خندیــدن و فرضــا غیبــت هــم نکنیــم 
کــه نفــس کشــیدن برایمــان دشــوار شــود، بعــد  یــم  یــم و بعــد هــم آن قــدر بخور بپرداز
مثــل یــک مــرده در رخت خــواب بیفتیــم؛ آیــا در ایــن صــورت، توفیــق پیــدا می کنیــم 
یم از عمــق روح خودمــان  کــه ســحر از دو ســاعت مانــده بــه طلــوع صبــح بیــدار شــو

ییــم؟ »یــارب یــارب« بگو
کــه چنیــن توفیقاتــی داشــته اند و مــا چنیــن اشــخاصی را دیده ایــم،  ...لهــذا کســانی 
کــه مــا دل بســته ایم، هیــچ اعتنایــی ندارنــد. چــه مانعــی  بــه لذت هــاى مــادى اى 
کــه یــادم می آیــد،  کــه مــن ذکــر خیــرى از پــدر بزرگــوار خــود بکنــم. از وقتــی  دارد 
ــه  ک ــذارد  ــت نمی گذاشــت و نمی گ ــچ وق یف، هی ــزرگ و شــر ــرد ب ــن م ــه ای ک ــدم  می دی

ــد.  ــر بیفت ــش از ســه ســاعت از شــب گذشــته تأخی وقــت خواب
دو  و حداقل  می خوابد  گذشته  از شب  و سه ساعت  می خورد  سر شب  را  شام 
ساعت به طلوع صبح مانده بیدار می شود و حداقل قرآنی که تاوت می کند، یک 
یبا صد سال از  جزء است؛ و با چه فراغت و آرامشی نماز شب می خواند. حاال تقر
که یك خواب ناآرام داشته باشد. و همان  عمرش   می گذرد و هیچ وقت نمی بینم 
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که پدر مادرش را  که این چنین نگهش داشته. یك شب نیست  لذت معنوی ست 
ید: خیلی  که به او خیلی ارادت مند است و می گو دعا نکند. یك نامادرى داشته 
به من محبت کرده است. شبی نیست که او را دعا نکند. یك شب نیست که تمام 
یشاوندان و ذى حّقان و بستگان دور و نزدیکش را یاد نکند. این ها دل را زنده  خو
گر بخواهد از چنین لذتی بهره مند شود، ناچار از لذت هاى مادى  می کند. آدمی ا

تخفیف می دهد تا به آن لذت عمیق الهی برسد.1 

گریه 3. چشمان مجروح از 

در حــاالت عالــم بزرگــوار آيــت اهلل شــفتى مى نويســند: »ایــن ســید بزرگــوار 

و  حضــور  حالــت  از  را  او  چیــزى  و  بــود  تعالــى  بــارى  حضــور  مراقــب  پیوســته 

کــردن در مقــام  گريــه  کثــرت  گوشــه هاى چشــم او از  مراقبــت بــاز نمى داشــت! 

گفتــه اســت: بــا آن مرحــوم  تهجــد مجــروح شــده بــود! يکــى از نزديــکان ایــن بزرگــوار 

گذرانديــم. ســید بــه مــن فرمود: »نمى خوابــی؟  بــه روســتایی رفتیــم. شــب را در راه 

کــه مــن خوابیــدم، برخاســت و  کــرد  گمــان  کــه بخوابــم. چــون ســید  مــن رفتــم 

ــد؛  ي ــدم بندهــاى دوش و اعضايــش مى لرز ــه خــدا قســم! دي مشــغول نمــاز شــد. ب

کلمــات نمــاز را از شــدت حرکــت فّکیــن و اعضــا، مکــرر مى گفــت  کــه  بــه طــورى 

کنــد. ــا آن را صحیــح ادا  ت

قاضــى  بــا  مناجــات  و  دعــا  و  عبــادت  »در  مى نويســد:   قمــى محــدث 
اســت.«2 شــده  نقــل  جنــاب  آن  از  بســیارى  حکايــات  نوافــل،  و  الحاجــات 

1 . مطهری، مجموعه  آثار، ج 25، ص486.
2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص187؛ به نقل از: بهبهانی، مرآة االحوال، ص222.



119 فصل پنجم: نماز شب

4.شب هاى پرشور مناجات

گريــه و زارى و تضــرع مشــغول بــود و در  مرحــوم شــفتى، نیمه شــب تــا صبــح بــه 

کتابخانــه اش، ماننــد افــراد مجنــون حرکــت مى کــرد و دعــا و مناجــات  صحــن 

گريــه ی او بلنــد بــود  ــر ســر و ســینه مــى زد! چنــان صــداى  ــا صبــح ب مى خوانــد و ت

گريــه و  کثــرت  گــر همســايگان بیــدار مى شــدند، مى شــنیدند. باالخــره از  کــه ا

گفتنــد  کردنــد و  گريــه منــع  زارى در اواخــر عمــر بیمــار شــده و پزشــکان او را از 
ــد.1 ــارى خواهــد ش ــش   بیم ــب افزاي ــرا موج ــت؛ زی ــرام اس ــما ح ــر ش ــتن ب گريس

    يکى از همسايه هاى ايشان مى گويد:
کــه دو ســاعت قبــل از اذان صبــح دِر حمام هــا را بــاز  در اصفهــان رســم بــر ایــن بــود 
ــزل ســید، صــداى  ــوار من ــم، از پشــت دی ــه حمــام می رفت ــه ب ک ــك شــب  ــد. ی می کردن
کــردم و شــنیدم  گــوش  کنجــکاو شــدم و جلوتــر رفتــم.  گوشــم رســید.  مناجــات بــه 
ــَك ِمثلــی؟ آیــا خدایــی چــون تــو، 

ُ
ــُب ِمثل یــد: الهــی! اُیَخّیِ یــه و ندبــه می گو گر ســید بــا 

ــد؟ ــن را از رحمــت خــود محــروم می گردان ــل م ــده اى مث بن
ــوز اذان  ــه حمــام و برگشــتم. مــدت حمــام مــن دو ســاعت طــول کشــید. هن ــم ب رفت
ــود.2  ــه دعــا و اســتغاثه بلنــد ب ــه ســید ب ــاز صــداى ضجــه و نال ــود. ب صبــح نشــده ب

5.عبادت با قامت سفید پوش

ــه  کــدام را بايــد اختیــار و ب ــا جذبــه ی عشــق،  میــان ناســازگاری عوامــل طبیعــى ب

کــه جذبــه ی  کــرد؟ ســیره ی عملــى بــزرگان نشــان مى دهــد  کدامیــن ســو بايــد نظــر 

کــه در بنــد عوامــل و موانــع طبیعــى  ک تــر از آن اســت  عشــق، بســیار واالتــر و پا

کــه مجــذوب بودنــد، از بنــد موانــع رهیــده و پرده هــای پنــدار  گرفتــار آيــد. آنــان 

1 . مختاری،  همان.
کارگر محمدیاری، بهترین پناهگاه، عنوان »مناجات آیت اهلل شفتی«.  . 2
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گذاشــته اند. در حــاالت شــهید محــراب، مرحــوم مــال  ــه آســتانش  ــده و ســر ب ي در

کــه مشــغول  کــه در محــراب عبــادت، هنــگام ســحر در حالــى  محمدتقــى برغانــى 

خوانــدن مناجــات خمــس عشــرة در ســجده بــود، بــه دســت فرقــه ی بابیــه بــه 

شــهادت رســید، آمــده اســت:
کــه همیشــه از نصــف شــب تــا طلــوع صبــح صــادق  عبــادت آن جنــاب چنــان بــود 
بــه مســجد خــود می رفــت و بــه مناجــات و ادعیــه و تضــرع و زارى و تهجــد اشــتغال 
داشــت و مناجات »خمــس عشــرة« را از حفــظ می خوانــد و بــر ایــن روش و شــیوه ی 

کــه شــربت شــهادت نوشــید.  پســندیده اســتمرار داشــت تــا همــان شــب 
که  در حالی  بام مسجد خود،  در پشت  که  دیده می شد  زمستان  در فصل  مکرر 
ید، در نیمه شب، پوستینی بر دوش و عمامه ای بر سر داشت و  برف به شدت می بار
مشغول تضرع و مناجات بود و ایستاده، دست ها را به سوى آسمان بلند کرده بود تا 

این که برف، سراسر قامت مبارکش را از سر تا پا سفیدپوش می کرد.1 

6.تضرع و زاری فراوان

در حاالت مرحوم مال محمد اشرافى آورده اند:
 

ّ
از نیمــه شــب تــا صبــح، مشــغول تضــرع و زارى و مناجــات بــا حضــرت بــاری )جــل
ــح در ضعــف و نقاهــت  ــگام صب ــه هن ک ــر ســر و ســینه مــی زد  ــدر ب ــود و آن ق و عــا( ب
کــه تــازه از بســتر بیمــارى  کــه هــر کــس او را می دیــد، می پنداشــت  گونــه ای  بــود؛ بــه 

برخاســته اســت.2

1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص144؛ به نقل از نجوم السماء، ص411-408.
2 . تنکابنی، قصص العلما، ص123.
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7.صدای العفو

کــى در رابطــه بــا مرحــوم آقــا نورالدیــن  شــیخ الفقهــا، آيــت اهلل العظمــى ارا

نقــل مى کنــد: را  ایــن داســتان  ايشــان،  نمــاز شــب هاى  و  عراقــى 
است.  دیدنی  ایشان  شب  نماز  که  بود  معروف  بود.  عجیبی  مرد  نورالدین  آقاى 
شخصی به نام سید محمود خوانسارى از اهل منبر، طالب شد که او را ببیند. چون 
صداى العفو العفو ایشان توى کوچه می آمد و مردم از توى کوچه گوش می گرفتند، 

این آقا، خواست که خود مجلس نماز شب خواندن آقا نورالدین را ببیند.
ــه  ــن از عــده اى، از جمل ــا نورالدی ــود و مرحــوم آق ــارك ]رمضــان[ ب ــاه مب شــب هاى م
گفــت،  کــرد. آقــا ســید محمــود خــودش  از آقــاى خوانســارى بــراى افطــار دعــوت 
ــه  ــد نمی شــوم، ب ــن بلن ــد م ــن نشســتم. دی ــد، م ــام شــد و همــه رفتن ــی افطــار تم وقت
خدمتــکارش گفــت: دو تــا رخت خــواب بیــاور. یــك رخت خــواب خــودش داشــت، 

ــراى مــن آوردنــد. یکــی را هــم ب
کــه رفتــم، نخوابیــدم. می خواســتم ســحر ایشــان را ماحظــه  مــن تــوى رخت خــواب 
کنــم. ســحر شــد، دیــدم کــه بلنــد شــد، رفــت بیــرون وضــو گرفــت و آمــد و مشــغول نمــاز 
یــه بــر او مســتولی شــد کــه چندیــن  شــد. وقتــی کــه رســید بــه »العفــو«، دیــدم چنــان گر

یــش را گرفــت. فکــر می کــرد مــن در خــواب هســتم.1 دفعــه بغــض گلو

8.آه و ناله در دل شب 

مرحوم آيت اهلل بنى فضل در خاطره ای،  نقل مى کند: 
یــادی از شــب را بــا ایشــان  شــبی مهمــان مرحــوم حــاج آقــا مصطفــی بــودم. مقــدار ز
کردیــم. تــازه خوابیــده بودیــم. یــک وقــت از  نشســتیم و بحــث و صحبــت علمــی 
کــردم  یــه و نالــه ای هراســان بیــدار شــدم و حــاج آقــا مصطفــی را بیــدار  گر صــدای 
یــه می کننــد. آقــا  گر گفتــم مثــل این کــه در همســایگی شــما کســی مــرده و برایــش  و 
یــه ی حــاج آقایــم اســت )ایشــان امــامرا  مصطفــی گــوش کــرده و گفــت: صــدای گر

ره 2، ش12، زمستان 1364. 1 . »مصاحبه با استاد بزرگوار آیت اهلل اراکی«، مجله حوزه،  دو
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ــه درگاه خداســت.1 ــه ب ــه و نال ی گر ــه مشــغول نمــاز شــب و  ک ــا می گفــت(  حــاج آق

يکى از دوستان شهید مطهری نقل مى کند:
کــه بــه مشــهد می آمدنــد، گاهــی اوقــات بــه منــزل مــا وارد می شــدند.  ایشــان هنگامــی 
اتاقــی کــه ایشــان شــب ها می خوابیدنــد بــا یــک در، فاصلــه داشــت بــا اتاقــی کــه مــن 
ــود. صــدای  ــد ب ــرآن مقی ــدن ق ــه خوان ــدم. ایشــان همیشــه وقــت خــواب ب می خوابی
یــه می کردنــد. البتــه نمــاز  گر کــه در هنــگام تهجــد و نمــاز شــب  ایشــان را شــنیدم 
یــه  گر یــزد و  کــه بــا آن حــال اشــک بر یــم؛ امــا نمــاز شــب خوانی  یــاد دار شــب خوان ز
یــم. بعدهــا از دوســتان قدیمــی ایشــان شــنیدم کــه ایشــان از همــان زمــان  کنــد، کــم دار

طلبگــی هــم نمــاز شــب می خوانــده و اهــل تهجــد بــوده اســت.2

9.تضرع و تذلل

کوهستانى مى گويد: گردان آيت اهلل شیخ محمد  يکى از شا
من در مدرسه ی فضل )مجاور حسینیه آیت اهلل کوهستانی( حجره داشتم. آقا به ما 
کرده بود هنگام خواب،  درب حیاط حسینیه را ببندید. در یکی از شب ها  سفارش 
بیدار شدم. نیمه ی شب بود. رفتم ببینم در بسته است یا خیر؟ زمزمه ای شنیدم و 
کوچک حسینیه می آمد. آهسته خود را به نزدیک اتاق  جلوتر رفتم. صدا از اتاق 
و  قدم می زند  اتاق  در  آقاجان  مرحوم  دیدم  کردم،  نگاه  پنجره  از پشت  و  رساندم 
یه و زاری می کند. مشغول خواندن یکی از دعاهای صحیفه ی سجادیه  گر سخت 
گاه سر به سوی آسمان می کرد و با توجه و خشوع »یا اهلل« را تکرار می نمود؛  بود و 

یا که در و دیوار با او مشغول ذکر شده بود.3 گو

یژه نامــه جمهــوری اســالمی، خــرداد  1 . رجایــی، برداشــت هایی از ســیره امــام خمینــی، ج3، ص118-119؛ بــه نقــل از: و
70، ص43.

2 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص192؛ به نقل از: »آفاق فکری برون حوزه ای«، مجله حوزه،  ش3، ص3-31.
کوهستانی، بر قله پارسایی، ص100.  . 3
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10.آتش عشق

کامــل آيــت اهلل میــرزا علــى قاضــى طباطبایــی آن چنــان  کل و عــارف  اســتاد 

کــه نــه تنهــا روزهــا، بلکــه شــب ها نیــز آرام و قــرار  گداختــه ابــود  بــه عشــق الهــى 

گردان ايشــان حکايــت مى کنــد:  نداشــت. مرحــوم آيــت اهلل نجابــت از شــا
ایــن  کرده انــد.  دنبالــش  کــه  کســی  مثــل  بیــدار می شــود؛  مکــرر  و  کــم می خوابــد 
ــدار می شــود و  ــرای او خــواب گذاشــته اســت. بی ــون الهــی، مگــر ب ــن جن عشــق، ای
کــه تــا  بــه نمــاز مشــغول می شــود؛ امــا نــه چهــار رکعــت، نــه ده رکعــت و یــازده رکعــت 

بیســت رکعــت و بیشــتر.1

 قاضى محمدحسن  سید  استاد   ،طباطبایی قاضى  عالمه  فرزند 

مى گويد: 
روزی بــا یکــی از برادرانــم در رابطــه بــا حــاالت معنــوی و شــب زنده داری پدرمــان 
»او  گفــت:  یــد؟  دار بــاره  ایــن  در  شــما خاطــره ای  پرســیدم:  می کردیــم.  صحبــت 
شــب ها همیشــه مشــغول راز و نیــاز بــا خــدای خــود بــود و ســتاره های شــب بــا 
یه هــای او آشــنایند.« در خانــه ی مــا دو اتــاق تودرتــو بــود کــه فقــط یــک در بیرونــی  گر
داشــت. مــادرم و تمامــی بچه هــا در ایــن اتــاق می خوابیدنــد و اتــاق دیگــر مخصــوص 
ــی  ــرد. بســی از شــب های طوالن ــه شــب ها در آن جــا اســتراحت می ک ک ــود  ــان ب پدرم
کــس جــرأت  گــوش می رســید؛ ولــی هیــچ  یــه و زاری از آن اتــاق بــه  گر کــه صــدای 
ــه حقیقــت آن دســت  ــه ب ک ــودم  ــن ب ــردن نداشــت و همیشــه مــن درصــدد ای ک بیــان 
ــده  ــدار شــدم. همــه خوابی ــه از خــواب بی ی گر ــا صــدای  ــم. در یکــی از شــب ها ب یاب
کــه از آن اتــاق بــه  کــم بــود و تنهــا صــدای شــیونی بــود  بودنــد و ســکوت همــه جــا حا
ــاق  ــه در ات ــه ب ک ــادم. همیــن  ــه راه افت ــور ب ب ــاق مز ــه ســوی ات گــوش می رســید. آرام ب
کــردم و دیــدم پــدرم نشســته و بــا  نزدیــک شــدم، از ســوراخ در بــه درون اتــاق نــگاه 
حالــت خــاص معنــوی، صورتــش را بــا دســت هایش پوشــانده اســت و مشــغول ذکــر 

1 . شمس الشموس، عطش، ص38.
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می باشــد و ظاهــرا دعایــی را بــه صــورت تکــرار بیــان می کنــد. بــا حالــت اضطــراب بــه 
ــرد. همیــن  ــرا می گی بســتر خــود برگشــتم و متوجــه شــدم مــادرم بیــدار شــده، ســراغ م
کــه مــادرم را دیــدم، زود انگشــتش را بــه دهــان گذاشــت و مــرا بــه ســکوت و آرامــش 

کــرد.1 دعــوت 
کارها بکند                           نیاز نیم شبی دفع صد با کند دال بسوز که سوز تو 
عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش            که یک کرشمه تافی صدجفا بکند
ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند            هر آن که خدمت جام جهان نما بکند2

11.عطش نماز

که  عالمانى  از  من  که  مى گويد  عراقى  بزرگ  آقا  حاج  آيت اهلل  همراهان  از  يکى 

که مى گفتند: شب هایی را مهمان خانه  ی حاج آقا بزرگ شده بودند، شنیدم 
گاه در نیمه های شب صدای زمزمه های  بعد از پذیرایی، وقتی به خواب می رفتیم، 
یه می کرد. از  گر عرفانی این مرد ما را از خواب بیدار می کرد. قرآن تاوت می کرد و 

نماز خواندن سیر نمی شد و همیشه عطش نماز در سینه داشت.3

هم چنین يکى از نزديکان ايشان تعريف مى کند:
روزی بــا ایشــان بــه جبهــه رفتیــم. برخــاف نظــر فرماندهــان، ایشــان مخفیانــه خــود 
ــه  ک ــا  ــک ســنگرها ســر زد و از رزمنده ه ــه تک ت ــدم رســاند. شــخصا ب ــه خــط مق را ب
ــا  ــم. ت ــه ســنگری رفتی ــا هــم ب ــرد. شــب را ب ک ــی  ی بســیار دوستشــان داشــت، دل جو
صبــح ایشــان نخوابیــد و آن قــدر پشــت ســر هــم نمــاز خوانــد تــا صبــح شــد. ایشــان از 
کــرد.4 ــرای نمــاز بیــدار  جــا برخاســت و ســراغ بروبچه هــای رزمنــده رفــت و آن هــا را ب

یای عرفان )زندگی نامه و شرح احوال آیت اهلل سید علی قاضی(، ص39. 1 . هاشمیان، در
2 . حافظ.

کبرنژاد، امیر شهر، ص33. 3 . ا
4 . همان، ص34.
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مراعات حال دیگران

اخالق  به  را  خود  آن،  از  پیش  مى يابند،  راه  الهى  قدس  آستان  به  که  کسانى 

مى آرايند و همواره در تالشند حقوق الهى و حقوق ديگران را پاس بدارند. آنان 

حتى لحظه ای حاضر نیستند عبادتشان، راز و نیازشان و مناجاتشان، موجب 

که دارای چنان ذوق و رفتارهای لطیف، ظريف و  گردد؛ چرا  آزار و اذيت ديگران 

که هرگز آزار در قاموس آنان نمى گنجد؛ افزون بر آن ، رسیدن به  زیبایی مى شوند 

کردن حقوق ديگران مى دانند. مقامات معنوی را منافى با پايمال 

پانزده  »از  و مى گويند:  کرده  ياد  ايشان  نوجوانى  از   ،امام خويشان حضرت 

مى گرفتند  کوچك  موشى  چراغ  يك  آقا  بوديم،  خمین  در  ما  که  ايشان  سالگى 

شب  نماز  آن جا  و  نشود  بیدار  کس  هیچ  که  ديگر  قسمت  يك  به  مى رفتند  و 

حاال  »تا  مى گويند:   ]امام گرامى  همسر  ثقفى  ]خديجه  خانم  مى خواندند.« 

نشده که من از نماز شب ايشان بیدار شوم؛ چون چراغ را مطلقًا روشن نمى کردند؛ 

نه چراغ اتاق را روشن مى کردند، نه چراغ راهرو را و نه حتى چراغ دستشویی را. 

ابر زیر شیر ]آب[  کسى بیدار نشود، هنگام وضوى نماز شب، يك  براى این که 
کسى را بیدار نکند.«1 که آب چکه نکند و صداى آن  مى گذاشتند 

يکى از ياران امام مى گويد: 
کــه یکــی از ایرانیــان  کربــا مشــرف می شــدند، در منزلــی  کــه بــه  یارتــی  امــام در ایــام ز
یــت بــرای ایشــان در نظــر گرفتــه بودند، مســتقر می شــدند. عــده ای از طلبه ها  مقیــم کو
کــه می شــد، امــام جــوری بــرای نمــاز شــب بلنــد  هــم در آن جــا بودنــد. نیمه شــب 
کــه بــا این کــه فصــل تابســتان بــود و همــه در حیــاط منــزل می خوابیدنــد،  می شــدند 

1 . رجایی، برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج3، ص114.
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کــه در خدمــت ایشــان  ولــی کســی ابــدا بیــدار و متوجــه نمی شــد؛ و مــن چنــد ســالی 
کــه بــه موقــع و بــه طــور مخفیانــه بــرای  بــودم، بــا این کــه نمی دیــدم؛ امــا یقیــن داشــتم 
کــه بیــدار می شــدم، می دیــدم آن قــدر مایــم و  نمــاز شــب بلنــد می شــوند. گاهــی هــم 

کــه ابــدا کســی بیــدار نمی شــود.1 بی ســر و صــدا بلنــد می شــوند 

که ايشان برای  در حاالت آيت اهلل سید على قاضى طباطبایی نیز گفته شد 

کفش از پای خود درمى آوردند تا صدای آن،  گاهى  کسى نشوند،  این که مزاحم 

کسى را از خواب بیدار نکند و حتى مکان عبادت خود را از منزل به حجره ی 

مدرسه ی علمیه تغییر مى دهند تا ناله هايش مزاحم اهل و عیال نشود.

  شیدای بیست ساله

کــه پــدرش  يکــى از دوســت داران آيــت اهلل شــیخ مرتضــى زاهــد نقــل مى کنــد 

کــردم.  کــه شــبى احتیــاج بــه غســل پیــدا  مى گفــت: »مــن پانــزده شــانزده ســالم بــود 

بــرق و این طــور چیزهــا نبــود و مــن دقــت نکــردم چــه ســاعتى از  در آن زمــان، 

شــب اســت. بــرای رفتــن بــه حمــام از خانــه بیــرون آمــدم. وقتــى از جلــوی خانــه ی 

کریــن )پــدر آقــا شــیخ مرتضــى( رد مى شــدم، صــدای خفیفــى  مرحــوم مجــد الذا

ــود و  ــود و همــه جــا ظلمــت و خاموشــى ب ــه شــنیده مى شــد. شــب ب از درون خان

کنجــکاو شــدم ببینــم ایــن صداهــای خفیــف، در ایــن ســاعت از شــب بــرای  مــن 

کــردم.  گوشــم را تیــز  کنــار در رفتــم و  چیســت؟ مثــال نکنــد دزدی آمــده باشــد. بــه 

گريــه ی آقــا شــیخ مرتضــى زاهــد بــود.  صــدای آشــنایی مى آمــد. صــدای مناجــات 

کــه مزاحــم اعضــای خانــه نباشــد،  ايشــان آمــده بــود در داالن خانــه، در جایــی 

گريــه و زاری، بــا خــدا مناجــات  بــه نمــاز ايســتاده بــود و بــا معنويتــى خــاص و بــا 

1 . همان، ص116.
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مى کــرد. آقــا شــیخ مرتضــى در آن زمــان در حــدود بیســت ســال داشــت.«1

فیوضات انفاس سحرخیزان

و  ممارســت  مداومــت،  اثــر  در  عبادت پیشــه،  و  بیــدار  همیشــه  ســحرخیزان 

آن،  نــور  شــعاع  کــه  مى گردنــد  تأثیرگــذاری  و  گــرم  نفس هــای  دارای  پشــتکار، 

دربرمى گیــرد. نیــز  را  ديگــران 

1.نماز شب و نورافشانی خانه ها

از اســتاد الهــى و عــارف ربانــى مرحــوم آيــت آهلل حــاج شــیخ محمدجــواد انصــارى 

کــه مى فرمــود: همدانــى نقــل شــده 
کــه بــراى نمــاز شــب بــه پــا خاســته،  فانــی بــا این کــه شــخص عوامــی اســت، شــبی 
مشــاهده نمــوده کــه در حــدود پانصــد خانــه از خانه هــاى همــدان نورافشــانی می کنــد 
کــه تــا آســمان  کــه در ایــن خانه هــا نمــاز شــب خوانــده می شــود  و بــه او الهــام شــده 
کشــیده شــده اســت و الهــام شــده اســت کــه وجــود مقــدس   حضــرت بقیــة اهلل اســت 

کــه بــه نمــاز شــب ایســتاده اســت.2

2.سپاس از دعای نماز شب

عــازم  درس،  پايــان  از  پــس  روزى   ،تبریــزى ملکــى  آقــا  جــواد  میــرزا  حــاج 

ــه حجــره ی  ــود، ب ــم[ ب کــه در مدرســه ی دارالشــفا]ی ق حجــره ی يکــى از طلبه هــا 

آن طلبــه وارد شــد و پــس از بــه جــاى آوردن مراســم احتــرام و اندکــى جلــوس، 

گفــت. هــدف از ایــن ديــدار از او پرســیده شــد. در  برخاســت و حجــره را تــرك 

کــه  ــر مــن افاضــه شــد  گذشــته هنــگام ســحر، فیوضاتــى ب پاســخ فرمودنــد: شــب 

1 . سیف اللهی، آقا شیخ مرتضای زاهد، ص167-166.
2 . علیقلی، سجاده عشق در فضیلت نماز شب، ص40.
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کــردم، ديــدم ایــن آقــاى طلبــه بــه  فهمیــدم از ناحیــه ی خــودم نیســت و چــون توجــه 

تهجــد برخاســته و در نمــاز شــبش بــه مــن دعــا مى کنــد و ایــن فیوضــات اثــر دعــاى 
کــه بــه خاطــر ســپاس گزارى از عنايتــش، بــه ديــدار او رفتــم.1 اوســت. ایــن بــود 

3.انفاس سحر خیزان

کتــاب »مــرآة االحــوال«  آقــا احمــد نــواده ی مرحــوم آيــت اهلل وحیــد بهبهانــى در 

يســد: مى نو
کــه در شــبی  کــرده  کــه آخونــد مــا محّمدتقــی مجلســی نقــل  از بعضــی ثقــات شــنیدم 
ــه  ــادر متعــال، خــود را ب ــه درگاه ق ــه و زاری ب ی گر از شــب ها، بعــد از نمــاز و تهّجــد و 
کنــم، البتــه بــه اجابــت  کــه دانســتم هرچــه از درگاه احدیــت مســألت  حالتــی دیــدم 
مقــرون ]نزدیــک[ خواهــد شــد و فکــر می کــردم چــه از خــدا بخواهــم؛ امــری دنیــوی یــا 
گفتــم:  گهــواره  بلنــد شــد. مــن  یــه ی فرزنــدم محّمدباقــر از  گر گاه صــداى  اخــروی؟ نــا
الهــی! بــه حــق محّمــد و آل محّمــد، ایــن طفــل را مــرّوج دیــن و ناشــر احــکام ســید 

کــن.2  گــردان و او را بــه توفیقــات بی نهایــت خــود موفــق  المرســلین 

بــه برکــت دعــاى نیمــه شــب پــدر و تــالش و اســتمرار، عاّلمــه محّمدباقــر مجلســى، 

کــرد. عــالوه بــر درس و تربیــت  خدمــات ارزش منــدى بــه جهــان اســالم عرضــه 

گردان بــزرگ و صــدور فتــوا و مســؤولیت هاى مهــّم مرجعیــت و مســافرت هاى  شــا

جلــد   110 حــدود  کــه  اســت  "بحاراالنــوار"  کتــاب  او،  تألیفــات  از  يکــى  مکــّرر، 

کلیــه تألیفــات عربــی و فارســى او را مــى تــوان بالــغ بــر 300  مى باشــد. در مجمــوع، 

جلــد شــمرد.

گريه هــا و قنوت هــای طوالنــى آيــت اهلل ســید علــى قاضــى  ســتارگان شــب بــا 

1 . همان، ص50.
2 . مختاری،  سیمای فرزانگان، ص185؛ به نقل از: بهبهانی، مرآة االحوال جهان نما، ص100.
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طباطبایــی بیشــتر آشــنا هســتند. فرزنــدان بارهــا در خانــه، آن قنوت هــای طوالنــى 

گاهــى شــب هايش را بــه  گريه هــا را ديــده  و شــنیده اند و طــالب مدرســه نیــز  و 

تماشــا نشســته اند. مرحــوم آيــت اهلل ســید محمــد حســینى، صاحــب تفســیر »انــوار 

کــرده، از تأثیــر آن مرحــوم ســخن  کــه مدتــى محضــر آقــای قاضــى را درک  درخشــان« 

ــد: ــاد مى کنــد و مى گوي ــا حســرت از آن دوران ي گفتــه و ب
کــه مــن در مدرســه ی قــوام ]نجــف اشــرف[ بــودم،  در ســال 1347 یــا 1348 قمــری 
از متصــدی مدرســه،  و  آوردنــد  یف  تشــر قــوام  بــه مدرســه ی  نیــز  قاضــی  مرحــوم 
کــه بعــدا معلــوم شــد حجــره ی را جهــت عبــادت و تهجــد  حجــره ای را خواســتند 
ــود و ایشــان تصــور می کردنــد هنــگام  کــرده بودنــد؛ چــون منزلشــان کوچــک ب طلــب 

شــب، عبادتشــان بــرای بچه هــا مزاحمــت ایجــاد می کنــد. 
کــه معمــوال طلبه هــا می خوابیدنــد، شــب زنده داری و  شــب ها حــدود ســاعت دوازده 
کــه مــن شــیفته ی  تهجــد ایشــان در آن حجــره کوچــک شــروع می شــد. در آن جــا بــود 
مرحــوم قاضــی شــدم. حالــت دعــا و نیایــش ایشــان در آن حجــره ی کوچــک خیلــی 
یبــا بــود. ... بعــد از چنــدی، تمــام ذکــر و ورد مــن مرحــوم قاضــی  بــرای مــن جالــب و ز
شــده بــود. بــه هیــچ درســی توجــه نمی کــردم و تنهــا درس ایشــان مــورد توجــه مــن بــود. 
وقتــی مقابــل ایشــان بــرای درس می نشســتم و ایشــان صحبــت را آغــاز می فرمودنــد، 
ــا محــو ایشــان می شــدم. تمــام روز  ــت و تنه تمــام درس هــای دیگــر از خاطــرم می رف
کــه ایشــان بــرای نمــاز  بــه چیــزی جــز فرمایشــات ایشــان نمی اندیشــیدم. شــب هنگام 
کــه صــدا  و تهجــد آمــاده می شــدند، در عیــن این کــه نعلیــن خــود را از پــا می گرفتنــد 
یــر نظــر می گرفتــم.  نکنــد، بــاز مــن بیــدار می شــدم و مخفیانــه دعــا و نیایــش ایشــان را ز
خیلــی برایــم جالــب بــود. تــا صبــح خوابــم نمی بــرد و پیرامــون آن می اندیشــیدم. 
رفته رفتــه، در اثــر آن بیداری هــای شــبانه و بی توجهــی بــه درس هــای دیگــر، در مــن 
کــه دیگــران متوجــه  تغییراتــی بــه وجــود آمــد و حالــم عجیــب شــده بــود؛ بــه صورتــی 
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تغییــر حالــت مــن شــده بودنــد.1

ينــى مى گويــد: »روزی مرحــوم شــیخ  شــهید بزرگــوار، مــال محمدتقــى برغانــى قزو

کاشــف الغطــا وارد قزویــن شــد و در منــزل يکــى از بــزرگان رحــل اقامــت  جعفــر 

افکنــد. در آن منــزل، باغــى نیــز وجــود داشــت. هنــگام خــواب فــرا رســید و همــه 

خوابیدنــد و مــن هــم در گوشــه ی آن بــاغ خوابیــدم. چــون پاســى از شــب گذشــت، 

شــنیدم شــیخ مــرا صــدا مى زنــد و مى گويــد: برخیــز و نمــاز شــب بــه جــای آر. عرض 

گهــان  نا خوابیــدم.  دوبــاره  مــن  و  کــرد  عبــور  برمى خیزم. شــیخ  کردم: بلــى، 

گوشــم خــورد و بــه دنبــال آن روانــه شــدم. وقتــى بــه نزديــک جایــی  صدایــی بــه 

ــه و مناجــات  گري ــه تضــرع و و  ــدم جنــاب شــیخ ب کــه صــدا مى آمــد،  رســیدم، دي

کنون  کــه از آن شــب تا مشــغول اســت و صــداى ايشــان چنــان در مــن اثــر گذاشــت 
کــه 25 ســال مى گــذرد، هــر شــب برمى خیــزم و بــه مناجــات مشــغول مى شــوم.«2

 برکت نماز شب  4.نیل به مقامات از

کارش  که مکرر خدمت حضرت حجت مشرف شد،   مقدس اردبیلى

که بر سر قبر حضرت امیر المؤمنین با آقا حرف مى زده  به جایی رسیده بود 

که در  که سبب رسیدن من به این درجات آن بود  است. از خودش نقل شده 

که هر چه براى ما  ابتداى تحصیل با طلبه اى هم حجره بودم و با او عهد بستم 

که هیچ نداشتیم. رفیقم در  کسى نگويد. باالخره وقتى پیش آمد  پیش آيد، به 

کرده بوديم،  که  گرسنگى، خیلى ضعیف شده بود و به واسطه ی عهدى  اثر فقر 

کسى صحبت نمى کرد. روزى يك نفر به مدرسه آمد و در غیاب من، علت  با 

1 . حسن زاده، اسوه عارفان، ص41-42 )با تلخیص(.
2 . تنکابنی، قصص العلما، ص193.
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ضعف را از رفیقم پرسیده بودو او نخست نگفته بود و بعد که او را قسم مى دهد، 

و رفیقم این طور ضعیف  گرسنگى، من  از فرط فقر و  که  را مى گويد  حقیقتش 

کیسه ی پولى هم براى هر  گرديده ايم. آن شخص   فورا مى رود، طعام مى آورد و 

که مال احمد )مقدس اردبیلى( مى آيد، به رفیقش اعتراض  دو نفر مى آورد. وقتى 

گفتى؟ مگر ما عهد نکرده بوديم؟ خالصه غذا را با هم مى خورند  که چرا  مى کند 

نیمه هاى شب  اردبیلى شب مى خوابد؛  را هم نصف مى کنند. مقدس  پول  و 

بیدار مى شود، مى بیند حمام بر او واجب شده است. به سوى حمام مى رود تا 

کرد، حمامى  کند. حمامى در را از داخل بسته بود. مقدس اردبیلى اصرار  غسل 

در را باز نکرد. گفت: دو برابر پول مى دهم. گفت: باز نمى کنم. گفت: سه برابر... . 

گذشته به دستش آمده بود، بدهد تا  که روز  خالصه حاضر شد تمام پول هایی 

حمامى در را باز کند و مقدس اردبیلى غسل بکند تا نماز شبش از او فوت نگردد.

کــه نتیجــه اش همیــن بــروز  از همــان شــب، خداونــد الطــاف خاصــى بــه او فرمــود 
کرامات از اوســت.1

هم نوا با شیداییان

نــه تنهــا انفــاس ســحرخیزان و بیــداردالن در انســان ها تأثیرگــذار اســت، بلکــه 

ایــن تأثیرگــذاری در ســایر موجــودات و حتــى در جمــادات نیــز مشــاهده مى شــود؛ 

کــه تمــام موجــودات و ذرات عالــم، تســبیح گوی خداونــد هســتند و آن گاه  چــرا 

کــه ســحرخیزان در دل شــب، بــا خداونــد بــه راز و نیــاز مى پردازنــد، بــا او هم نــوا 

مى شــوند و زبــان بــه تســبیح خــدا مى گشــايند.

1 . علیقلی، سجاده عشق در فضیلت نماز شب، ص47.
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1.سّبوح قّدوس 

کاشــى )اســتاد آقــا نجفــى قوچانــى و حــاج آقــا  در شــرح احــوال آخونــد محّمــد 

رحیــم اربــاب اصفهانــى و بســیارى ديگــر از بــزرگان( آورده انــد: 
گــداز می خوانــد و بدنــش بــه لــرزه می افتــاد  هــر نیمه شــب، نمــازى چنــان بــه ســوز و 
کــه از بیــرون حجــره، صــداى حرکــت اســتخوان هایش احســاس می شــد. روزى 
ب بــه مــدَرس آن بزرگــوار آمــد و گفــت: ایــن شــیخ  پــس از ختــم درس، یکــی از طــاّ
یــد کــه دیشــب بــه وقــت ســحر دیــدم کــه از در و دیــوار مدرســه، صداى »ُســّبوٌح  می گو
کــه  یســتم، دیــدم  نــا و َرّبُ الَماِئَکــِه و الّروح« برمی آیــد و چــون در نگر ّبُ ُقــّدوٌس َر
کــه در  یــد. آخونــد در جــواب فرمــود: ایــن  آقــاى آخونــد در ســجده، ایــن ذکــر را می گو
و دیــوار بــه ذکــر مــن متذکــر باشــند، امــرى نیســت. مهــم آن اســت کــه او از کجــا محــرم 

ایــن راز گشــته اســت.1

2.ایها العالم العامل

آيــت اهلل  مرحــوم  پــدرش  دربــاره ی  العلمــا  قصــص  صاحــب  تنکابنــى  مرحــوم 

گردان بــزرگ حکیــم معــروف، مــاّل علــى نــوری  میــرزا ســلیمان تنکابنــى، از شــا

يســد:  مى نو
پــدرم مواظــب نمــاز اول وقــت و نوافــل رواتــب داشــت و هــر روز یــك جــزء قــرآن 
تــاوت می کــرد و نیــز هــر روز، ســوره ی یــس و صــد مرتبــه »ال الــه اال اهلل الملــك 
الحــق المبیــن« و برخــی اوراد دیگــر را می خوانــد و ســوره ی واقعــه را در نافلــه ی عشــا 

ــرك نشــد.  ــرد و نمــاز شــبش ت ــت می ک ــره[ قرائ ــوت نمــاز وتی ]قن
یــد.  شــبی، وقــت ســحر از خــواب بیــدار شــدم. دیــدم پــدرم نشســته و بــه شــدت می گر
کــردم، فرمــود: در قنــوت  یــه اش تمــام شــد، از ســبب آن ســؤال  گر کــه  بعــد از مّدتــی 
کــه  گاه شــنیدم  ــا یســتم. ن ــدم و می گر ــر، مناجــات »خمــس عشــره« می خوان نمــاز وت

یخ حکما و عرفای متأخر بر صدرالمتألهین، ص75. 1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص188؛ به نقل از: تار
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کــه: ایهــا العالــم العامــل... . مرحــوم والــد، پیــش از ایــن  از ســقف اتــاق آوازى برآمــد 
کــه شــنیده بــود، اظهــار نکــرد؛ ســپس فرمــود:  ســخنی نگفــت و دنبالــه ی صدایــی را 
یــه بــر مــن مســتولی شــد کــه نتوانســتم نمــاز را تمــام  وقتــی آن آواز را شــنیدم، چنــان گر

یســتم... .1 گر کنــم؛ بی اختیــار نشســتم و 

و آخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمین

یه، ص10. 1 . مختاری، سیمای فرزانگان، ص138؛ قمی، الفوائد الرضو
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