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مؤلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان: اصغـــــــــــــر آيتی ـ حســـن محـمودی
گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافیســـــــت: محمــــــد حسیـــــن مؤيـــــــــــــدی
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مقدمه

ــا تغییــر مســیر زندگــی  بســیارند کســانی کــه رمــز موفقیــت ی
ــد. ــه می دانن ــک نکت ــر ی ــه خاط ــود را ب خ

نکته ای که از کسی شنیده یا در جایی خوانده اند.
نکته ها را دست کم نگیریم.

ســجاده  بــر  و  وازهــا  پر از  نکتــه   313 نوشــتار،  ایــن  در 
نشســتن ها، از اشــک ها و توســل ها، از ادب هــا و تکریم هــا، 
 20 در  جدیــد  و  نــو  قالبــی  در   ... و  انس هــا  و  یادهــا  از 

آمده انــد. هــم  گــرد  موضــوع، 
امیــد اســت کــه ایــن نــکات و تذکرهــا مســیر مــا را بــه ســمت 

نــور رهنمــون نماینــد.
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ـآنقدرنمازمستحبیمیخواندکهپاهایمبارکشورممیکرد. 1
ازآنحضرتپرسیدند:شماکههیچگناهینداریدپسچرااینهمه

خودتانرابهزحمتمیاندازید؟!
پیامبــراکــرم؟ص؟فرمــود:آیــادربرابــرایــنهمهنعمــت،بندهی

سپاســگزارینباشم.1
 

ـنمازهماهنگیباتمامذراتعالماست،چراکه: 2
آنچهدرآسمانوزمیناستخداراتسبیحمیکنند،2

همهکسانیکهدرآسمانوزمینندبرایخداسجدهمیکنند،3
وهمهموجودات،نمازوتسبیحخودرامیدانند.4

ولیانسانبااینکهبهترینمخلوقاست....
 

ـعصایموسیازچوببودولیوقتیپایخطردرمیانآمد 3
اژدهاشدوباچشمبرهمزدنیخطرهاراازاودورساخت.نامخدا
همچیزیشبیهعصایموسیاستوبهظاهرازجنسحرفاست،
ولیهمینحرفهادرجایخود،آدمیراازخطرهاییمثلیأس،

نگرانی،اضطرابوافسردگیرهاییمیبخشد.5

1  . بحار االنوار، ج 46، ص 57.

2  . جمعه/ 1.

3  . رعد/ 15.

4  . نور/ 41.

5  . سلوک باران، ص 57.
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ـحکمخداوندبیدلیلنیست، 4
 تشکراولینفلسفهینماز،	
 رشدوکمالدومینفلسفهینماز،	
 انسباخداسومینفلسفهینماز،	
 قربخداچهارمینفلسفهینماز	
 و....	

 
ـنمازیکزنگبیداریویکهشداردرساعاتمختلفشبانه 5
روزاست.بهانسانبرنامهمیدهدوازاوتعهدمیخواهد،بهروزو

شبشمعنامیدهدوازگذشتلحظههاحسابمیکشد.1
ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ

�ظَ
�ظَ امامخامنهای حݩݩݩَ     

1  . از ژرفای مناز، ص 4.
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ـاگرمیلداریباخداصحبتکنینمازبخوانواگرمیخواهی 6
خداوندباتوصحبتکندقرآنبخوان.1

 
ـروانشناسانمیگویندیکیازراههایخوبشدن،تلقیناست. 7
مثلاینکههرفردیدرشبانهروزجمالتیراتکرارنمایدوبگوید:
»منمیتوانمآدمخوبیباشم،منخیلیمهربانیرادوستدارمو...«.
یکیازثمراتنمازایناستکهروزیدهباربهخودتلقینمیکنیم
درزندگیپشتوپناهماخداست)إِیَّاَكنَْعبُُدَوإِیَّاَكنَْستَعین(ونیز
روزیپنجباربهخودتلقینمیکنیمماازبندگاننیکوکاروشایسته

خداهستیم»السالمعلیناوعلیعباداهللالصالحین«.
ــامتلقینــی، ــنپی ــفای ــدمخال نمازگــزارواقعــیســعیمیکن

عمــلنکنــد.2
 

الَة ـخداوندتأکیدفراوانداردکهبندگانبهیادشباشند:»أَقِِمالصَّ 8
لِِذْکري«3.

نمازرابراییادمنبهپادار.
علتشایناستکهدرپرتویادخدایمتعالرشدوحرکتبهسمت
جلوحاصلشده،خداوندباتماملشکریانشبهکمککسیمیآید

کهاورایادکرده،ونمازبهترینراهکاربراییادخداست.

1  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 64.

2  . هامن، ص 68، 

3  . طه/ 20.
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ـتابهدنیامیآییمدرگوشماناذانواقامهمیگویند. 9
قبلازسنتکلیف،باتمریننمازخواندن،خودمانرابرایگفتگوبا

خداآمادهمیکنیم.
بهسنتکلیفکهرسیدیمهرروزبایددِرخانهیخداحاضریبزنیم؛

چوناودلشبرایبندگانشتنگمیشود.
درمشکالت،اومارابهنمازدعوتکردهتاحلمشکلبوسیلهنماز

وصبرحاصلشود.
دروقتخشکسالینمازبارانمیخوانیمودرزلزله،ماهگرفتگیو

خورشیدگرفتگینمازآیاترابهیادشبهپامیداریم.
ودرآخرکهدیگرجانیدربدننداریمخداوندبهدیگرانمیگوید

برایبندهمننمازبخوانید.
اینارتباطباخالقدرهمهحالبایدحفظشودمثلارتباطبرگبا

ریشهدرخت.
 

ـخداونــدمتعــالمیفرمایــد:من،جــنوانســانرانیافریدم 10
مگــربرایاینکــهعبادتــمکنند.1

 
ـبعضیهامیگویندنمازکارتکراریاست. 11

مامیگوییموقتیشماازنردبانباالمیرویدمیگوییداینپلهها
تکراریهستند؟!نه،چونهرپلهبااینکهشبیهدیگریاستاماشما

1  . ذاریات/ 56.
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رابهسمتباالهدایتمیکند.
نمازخواندنمثلباالرفتنازپلهومثلکلنگزدناستبااینکه

تکراریاستاماهرکلنگیمارابهآبنزدیکمیکند.
 

12ـنمازمروربهترینخوبیهاست.
بهوحدانیتحقوصفات بازگوکردنعقایدوشهادت از
او،تاخواندنبهترینکالمیعنیقرآن)آنهمبهترینشیعنی
سورهحمد(.بهترینحالتیعنیسجدهوبهترینعبادتیعنی

دعاو...همهدرنمازیافتمیشوند.
 

ـشیطاندشمنقسمخوردهیانساناستوازهرفرصتیبرای 13
ضربهزدنوتخریبانساناستفادهمیکند.

ونمازقلعهایمحکمدربرابرحمالتشیطاناست.1
 

ـمنبههنگامنماز 14
فرصتخوبدوصدرازونیاز

نیاز گفتهامباخودخالقهمهیسرِّ
کهتومعشوقیومن
عاشقتایمهناز

دلاینبندهیوامانده
دراینشیبوفراز

توخدایابنواز.
1  . غرر الحکم، ص 129.
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ـدراهمیتنمازهمینبسکه: 15
اولینعبادتحضرتآدموحوا؟امهع؟نمازبود1،

اولیندستورخداوندبهحضرتموسی؟ع؟بعدازشروعرسالتش،
نمازبود2،

اولینکالمحضرتعیسی؟ع؟درگهوارهسخنازنمازبود3،
اولینواجبدراسالم4واولینسؤالدرروزقیامتنیزنمازاست.5

 
ـازحسینرضازادهپرسیدند: 16

باالترینوزنهچندکیلواستکهاگریکنفرآنرازدمیتوانبهاو
پهلوانگفت؟!!

آقایرضازادهدرجوابگفت:
باالترینوزنهیهپتوی400یا500گرمیاستکهصبحبایدبلند

کنیمتانمازصبحیانمازشبروبخونیم،
هرکسبتوانداینوزنهرابلندکندپهلواناست.

 
ـروزه،سالییکماهاست،مریضومسافرهممعافند. 17
حج،درعمریکباراستآنهمبرایکسیکهتواناییدارد.

خمسوزکات،سالییکباراستآنهمبرایکسیکهمالیاضافه
1  . وسایل الشیعه، ج 4، ص 16.

2  . طه/ 14.

3  . مریم/ 31.

4  . جامع االخبار، ص 73.

5  . وسایل الشیعه، ج 4، ص 110.
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بیاورد.
واینچنیناستبقیهعبادات.

اماتنهاعبادتیکهتعطیلینداردنمازاستکهحتییکروزهم
تعطیلنمیشود.

 
ـگروهعظیمیازشیاطینبرایگمراهکردنمسلمانانراهافتادند، 18
امابیشترآنهاناامیدبازمیگشتندومیگفتند:ماباهزارحیلهو
نیرنگ،آنهاراوسوسهمیکنیمولیوقتیآنهابهنمازمیایستند

همهیحیلههایماباطلمیشود.1
 

ـقبلازانقالببود.دردبیرستاناجازهخواندننمازنداشتیم. 19
باچندنفرازبچهها،پنهانیگوشهیکالسروزنامهپهنمیکردیمو

نمازمانراهمانجامیخواندیم.
یکروزکهمشغولنمازظهربودمیکدفعهپشتگردنمتیرکشید.
کمیبهجلوپرتشدمامانمازمراادامهدادم.بعدازنماز،مدیرمان
باعصبانیتسرمدادکشیدوگفت:چرادرمدرسه،اغتشاشبهپا

میکنی؟!
اماماراهمانراپیداکردهبودیم.2

 
ـحضرتمهدی؟جع؟درروزظهور،روبهکعبهمیایستند،دو 20

1  . محجة البیضاء، ج 5، ص 61.

2  . زیر این حرف ها خط بکشید، ص 55، با اندکی ترصف.
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

رکعتنمازخواندهوسپساعالمظهورمیکند.1
 

ـاگرعبادتیبرترازنمازبود،خداوندفرشتگانرابهآنفرمان 21
میداد.2پیامبراکرم؟ص؟

 
ـاگرمیخواهیدبدانیدمقاموارزششمانزدخداچگونهاست، 22

ببینیدخداوندنزدشماچهمقامیدارد.3
اگراذان،نزدشمامحترموبزرگبودشماهمنزدخداعزیزو

محترمی.
 

ـامامحسین؟ع؟غروب 23
تاسوعاازدشمندرخواست
کردجنگرایکشبعقب
به را شب آن تا بیندازند

عبادتونمازبگذرانند؛
حضرتفرمود:مننمازرا

دوستدارم.4

1  . بحار االنوار، ج 51، ص 59.

2  . تفسیر عاملی، ج 1 ص 73.

3  . بحار االنوار، ج 67، ص 25.

4  . لهوف سید بن طاووس، ص 89.
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بهتریــــــــن عمـــــــــــــــــل

ـنمازستوندیناست.کسیکهنمازراعمداًتركکنددینرا 24
پیامبراکرم؟ص؟    ویرانکردهاست.1

 
ـزیــربــاراننیزهیدشــــمن 25

دررکـوعوسجـودبــودامــام   
درمنــــاجـاتظهـــرعـاشــورا

شعـرپــــروازمیسـرودامــام   
تــركسجادهونمازنکـــــــــرد

گرچهازجانبریدهبودحسیــن   
 

ـهــرچیــزیراقیمتــیاســتوقیمــتبهشــت،نمازهــای 26
پنجگانهاست.2پیامبراکرم؟ص؟

 
ـاولیــنبرخــورد،درروبــهروشــدنبــادیگــران،بــانــگاه 27

بــهصــورتاســت.
وهیچکسدوستندارددرصورتشعیبیباشد.

ــاز ــما،نم ــنش ــورتدی ــود:ص ــا؟ص؟فرم ــرمهربانیه پیامب
ــد.3 ــانرازشــتنکنی ــسصــورتدینت اســت؛پ

1  . بحار االنوار، ج 79، ص 202.

2  . جامع االخبار، ص 72.

3  . کافی، ج 3، ص 270.
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

ـنماز،پروازازقفسروزمرگیهادرفضایملکوتاست... 28
دلمپروازمیخواهد...

 
ـنمازهمهچیزاست؛افتادن،برخاستن،فریاد،سکوت،اشک، 29
تبسم،نازونیاز،گمشدنویافتنودریککالمهمهیزندگیاست.1

 
ـنزدامامصادق؟ع؟ازمردیبسیارتعریفکردند.امام؟ع؟ 30

پرسید:نمازشچگونهاست.2
 

الةَ... ـامیدوارکنندهترینوامیدبخشترینآیهقرآن:»َوأَقِِمالصَّ 31
یِّئات«3)نمازرابرپادار؛چراکهحسنات الَْحَسناِتیُْذِهْبَنالسَّ إِنَّ

)نماز(،گناهانراازبینمیبرند(است.
چراکهنمازروز،گناهانشبونمازشب،گناهانروزراازبین
امامعلی؟ع؟     میبرند.4

 
ـنمازشاه کلیداست؛چراکه: 32

 کلیدهمه یکارهایخیر،نمازاست،	
 کلیدقبولیاعمال،نمازاست،	
 وکلیدبهشت،نمازاست.	

1  . 313 سخن درباره ی مناز، ص 28.

2  . کافی، ج 3، ص 487.

3  . هود/ 114.

4  . تفسیر صافی، ج 2، ص 476.
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 آخرین سفارش پیامبران؟مهع؟

ـ آخرین سفارش پیامبران ؟ع؟ 3

 آخرین سفارش پیامبران؟مهع؟
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

ـدرسفرمعراج،جماعتیازپیامبرانازجملهحضرتموسی، 33
عیسیوابراهیم؟مهع؟رادیدمکهبراینمازآمادهشدهبودندوحضرت

جبرئیل؟ع؟مراامامجماعتآنانقرارداد.1
 

ـنمازدررأسعباداتحضرتسلیمان؟ع؟بودوآنپیامبربزرگ 34
بهکثرتنمازشهرتداشت.2

 
ـحضرتموسی؟ع؟بهخداوندمتعالعرضکرد:خدایاکسیکه 35

نمازهارااولوقتبجاآوردچهپاداشیدارد؟!
خــدایمهربــانفرمــود:هــرچــهبخواهــدبــهاومیبخشــمواورا

واردبــهبهشــتمیکنــم.3
 

ـخدایمتعال،حضرتابراهیم؟ع؟رابهدوستیخودانتخابنکرد 36
مگربهخاطرطعامدادنبهمردمونمازخواندندردلشب.4پیامبراکرم؟ص؟

 
ـکشتیحضرتنوح؟ع؟پنجرههاییداشتکهازآنهانور 37
خورشیدبهداخلکشتیمیتابیدوازاینطریقوقتنمازراتشخیص

میداد.5
1  . الربهان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 474.

2  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 66.

3  . بحار االنوار، ج 80، ص 9.

4  . علل الرشایع، ج 1، ص 35.

5  . بحار االنوار، ج 11، ص 333.
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 آخرین سفارش پیامبران؟مهع؟

ـدردورانظهورحضرتمهدی؟جع؟بعدازآنکهحضرت 38
عیسی؟ع؟بهیارانامامزمان؟جع؟میپیونددحضرتمهدیبه
ایشانمیگوید:جلوبایستیدوبامردمنمازبخوانید.ولیحضرت
عیسی؟ع؟پشتسرامامزمان؟جع؟ایستادهوبهایشاناقتدا

میکند.1
 

ـمعراجهرمقدسوهرپارسانماز 39
تنهـــاستونمحکـمدینخدانمـاز   

مقصودازرسالتپیغمـــبرانچهبود؟
اصــلرســالِتهمه یانبیانمـــاز   

هرگزبهگردمنکروفحشــانمی رود
هرکسکنداقامهبهصدقوصفانماز   

 
ـاگرپلیسازراننده،گواهینامهبخواهدامارانندهبهجایآن، 40
مدركتحصیلی،گذرنامه،کارتبانکییاهرمدركدیگریرانشان
دهدپلیسقبولنمیکند.تنهاگواهینامه یرانندگی،اجازهعبوراو
راصادرمیکند.درروزقیامتهمشرطرسیدنبهمقصدوعبوراز

صراطورسیدنبهبهشت،نمازاست.
 

یَّتي«2 الةَِوِمْنُذرِّ اْجَعْلنيُمقیَمالصَّ ـ»َربِّ 41

1  . آثار عجیب مناز، ص 105.

2  . ابراهیم/ 40.
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

پروردگارا:مرابرپاکنندهنمازقرارده،وازفرزندانم)نیزچنینفرما(!
ازاینآیهبهدستمیآیدکه:

	.دردینحضرتابراهیم؟ع؟نمازبوده
	آنقدرنمازاهمیتداشتهکهحضرتبرایخودشوفرزندانش

توفیقاقامهآنراازخداطلبمیکند.
	درمسایلمهمفکردیگراننیزباشیم؛همانطورکهحضرت

ابراهیم؟ع؟بهفکرفرزندانشبود.
 

استفاده مسجدی چون زندان از ؟ع؟ یوسف حضرت ـ 42
میکرد؛گاهیمشغولعبادتونمازمیشدوگاهیهمزندانیانرابه

خداپرستیدعوتمیکرد.1
 

ـحضرتعیسی؟ع؟عابدیرادیدکهبسیارعبادتمیکرد 43
بهاوفرمود:

درآخرالزمانپیامبریمیآیدکهامتشنهایتا100ًسالعمرمیکنند؛
بااینحال،مشغولزندگیوساختخانهمیشوند.

عابدگفت:منازاینمردمتعجبمیکنمکهبااینعمرکوتاه،بهاین
کارهامشغولمیشوند.اگرعمرمناینمقداربودهمهیعمرمرابا

دورکعتنمازبهپایانمیرساندم.2
 

وصیت آخرین و است نماز خدا نزد عمل محبوب ترین ـ 44
امامصادق؟ع؟  پیامبران؟مهع؟نیزهمانبودهاست.3

1  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 177.

2  . هامن، ص 241.

3  . کافی، ج 3، ص 264.
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لحظــــــــــــــه دیـــــــــــــدار

 لحــــــــــــــــــــظۀ دیــــــــــــــــدار4ـ لحظه دیدار
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

ـتازمانی کهانسان،بروقتنمازهایشمراقبتمیکندشیطان 45
ازنزدیکشدنبهاوترسووحشتدارد،امااگرآنراضایعکرد،

شیطانبراومسلطمیشودواورادرگناهانبزرگمیاندازد.1
پیامبراکرم؟ص؟

 
ـیکمهندسروسیتعدادیکارگرایرانیرااستخدامکردهبود. 46
کارگرانبنابروظیفهیشرعی،وقتاذانکهمیشدبرایخواندننماز

دستازکارمیکشیدند.
روزیمهندسبهآنهااخطارمیدهداگرکسیهنگامکار،نماز
بخواندآخرماهازحقوقشکممیکنم.کسانیکهایمانشانضعیفبود
ازترسکمشدنحقوق،نمازشانراآخروقتمیخواندنداماعدهای
دیگربدونترسازکمشدنحقوقشان،همچناناولوقت،نمازشان

رامیخواندند.
آخرماه،مهندسروسیبهکسانیکهنمازشانرااولوقتخوانده
بودندحقوقبیشتریدادوگفت:اهمیتدادنبهنماز،نشانهایمان
قویاستواینگونهآدمهاهرگزدرکارخیانتنمیکنندهمانگونه

کهدرنمازخودخیانتنکردند.2
 

ـامامخمینی؟حر؟دراواخرعمرکهدربیمارستانبستریبود 47
بهآقایانصاریگفتند:اگرمنخوابیدم،براینمازاولوقتبیدارم

1  . وسایل الشیعه، ج 4، ص 111.

2  . آثار عجیب مناز، ص 144.
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لحظــــــــــــــه دیـــــــــــــدار

کنید.آقایانصاریمیگویدوقتاذانشدامادلمنیامدامامرابااین
وضعیتبیماریکهِسُرمبهدستداشتبیدارکنم.

دهدقیقهبعدازاذان،امامبیدارشدوباناراحتیگفت:ازاولعمرمتا
حاالنمازمرااولوقتخواندهام،چرااآلنکهپایملبگوراستده

دقیقهتأخیرافتاد.1

1  . حبیب و محبوب، ص 47.
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

ـزمانیکههواپیماهایعراقیبهایرانحملهمیکردندصدای 48
آژیرخطربلندمیشد.دراینهنگامهرکسیمشغولهرکاریبود

آنرارهامیکردوبهسمتپناهگاهیمیرفت؛
مادردرآشپزخانهغذایرویگازرارهامیکردومیرفت،

پدردرحالخواندنکتابیاروزنامهآنرانیمهکارهرهامیکردو
میرفت،

معلمودانشآموزانبالفاصلهکالسراتعطیلکردهوبهسمت
پناهگاهمیدویدند،ودیگراننیز....

بهصدایدعوتخدا)اذان(برایرفتنبهپناهگاهواقعیازترس
حمالتشیطاننیزبهابدهیم.

 
َلوات«1)برنمازهای ـدرقرآنکریمآمده:»حافُِظواَعَلیالصَّ 49

خودمحافظتکنید(.
مرادازمحافظتبرنمازها،خواندنآنهادراولوقتاست.2

 
ـسرلشکرشهیدمهدیزینالدینبهنمازاولوقتخیلی 50

اهمیتمیداد.
پسازشهادتشاورادرعالمرؤیادیدندکهمشغولزیارتخانهی
خداستوعدهایهمدنبالشبودند.ازاوپرسیدندشمااینجاچه
کارهاید؟!گفتهبود:بهخاطرآننمازهایاولوقتکهخواندهامدر

1  . بقره/ 238.

2  . بحار االنوار، ج 81، ص 231.



27

لحظــــــــــــــه دیـــــــــــــدار

اینجافرماندهیاینهارابهمنواگذارکردهاند.1

 
ـکسی کهنمازواجبراازاولوقتشتأخیراندازدفردایقیامت 51
پیامبراکرم؟ص؟   بهشفاعتمننمیرسد.2

 
ـمــردیخدمــتحضــرتعیســی؟ع؟آمدوگفــت:وارد 52
خانــهکــهشــدمبــوینــانتــازهمیآمــد.جلــورفتــمدیــدم
ــوخته ــبنس ــالتعج ــاکم ــبیدهاندوب ــورچس ــهتن ــاب نانه

1  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 75.

2  . هامن، ج 80، ص 22.



28

زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

بودنــد...وهمســرمرادیــدمکــهمشــغولنمــازاســت.
بهامرحضرتعیسی؟ع؟ازهمسرشعلتراپرسید!!

زنگفت:منهمیشهباطهارتبودهامواگرهزارکارداشتهباشمو
بانگنمازبهگوشمبرسدهمهیآنهارارهاکردهوبهنمازمیایستم.1

1  . هامن، ص 30، با اندکی ترصف.
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لحظــــــــــــــه دیـــــــــــــدار

ـهنگامظهر،ساعتیاستکهجهنمیانرادرقیامتبهجهنم 53
واردمیکنند.پسهیچمؤمنینیستکهدراینساعتبهرکوعیا
سجدهیاقیاممشغولباشدمگراینکهخداوندآتشدوزخرابراو
پیامبردلسوزومهربان؟ص؟   حراممیکند.1

 
ـاگرمیخواهیدبرکاتینصیبتانشودنمازاولوقتشماترك 54

آیۀاهللبهاءالدینی؟حر؟    نشود.2
 

ـامامرضا؟ع؟باعمرانصابیکهرهبرگروهصابئینبود 55
مشغولبحثبودوعمرانشرطکردهبوداگرجوابسؤاالتمرا
بگیرممسلمانمیشوم)بامسلمانشدناوطرفداراناونیزمسلمان
میشدند(،دروسطبحث،صدایاذانبهگوشرسید.امام؟ع؟
برخواستندجلسهراتركکنند.عمرانگفت:اگربحثرامقداری
ادامهدهیدمسلمانمیشوم.امام؟ع؟قبولنکردندوفرمودند:وقت

نمازشده،نمازمیخوانیموبرمیگردیم.
بعدازبرگشتحضرت؟ع؟،عمرانمسلمانشد.3

 
ـبازهموقتاذاناست،بیابرگردیم 56

آسمـــاندلنگراناست،بیـابرگردیم  

1  . فالح السائل، ص 125.

2  . مناز خوبان، ص 49.

3  . توحید صدوق، ص 435.



30

زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

گرچهازپاكترینخاطـرههادورشدیم
وقتبرگشـــتنماناسـت،بیابرگردیم  

هرچهرفتیـــمندیدیمبهجـزتاریکی
جادهبیخطونشاناست،بیابرگردیم  

اسداهللخنداناملشی
 

ازآیۀاهللبهجت؟حر؟پرسیدند: ـ 57
امام بهخداو برایزیادشدنمحبت

زمان؟جع؟چهکنیم؟!
وقت اول نماز و نکنید گناه فرمود:

بخوانید.
جالباینکههمینسؤالراازآیۀاهلل
اراکی؟حر؟پرسیدندوایشانهمینجواب

رافرمودند.1
 

ـوقتیبهحاجآقاروحاهلل)امامخمینی(اصرارمیکردیمکه 58
درروزتعطیلبهبیرونشهربرویم،ایشانبادوشرطقبولمیکردند:
اولاینکههرکجاوقتنمازرسید،هرچنددرجاینامناسب،نماز

رااولوقتبخوانند.
دوماینکهازاحدیسخنیکهبویغیبتمیدهدشنیدهنشود.2

1  . از جاده تا سجاده، ص 127.

2  . مناز خوبان، ص 48.
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قطـــــــــــــرات عشـــــــــــق

 قطــــــــــــــرات عشــــــــــــق5ـ قطرات عشق
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

ـوضوبرایایناستکهبندگاندرمناجاتباخداوندپاك 59
باشندوازآلودگیهاجداشوند؛عالوهبراینکهوضو،خوابو
امامرضا؟ع؟  کسالتراازانساندورمیکند.1

 
ـپیشازوضوبایدچهارچیزراباچهارچیزشستشوداد: 60

صورترابااشک،
زبانراباذکر،

دلراباترسازخدا
وگناهراباتوبه.2

 
ـهرگاهخشمگینشدیدوضوبگیرد)تاخشمشمافرونشیند(.3 61
پیامبراکرم؟ص؟

 
ـآیۀاهللمیرزاجوادآقاتهرانی؟حر؟درموقعوضو،باآبیک 62
قوریمعمولی،دویاسهباروضومیگرفتوازاسرافخودداری
میکرد.آبوضویشراهمدرظرفیجمعمیکردودرباغچهای

میریخت.4

1  . وسایل الشیعه، ج 1، ص 367.

2  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 39.

3  . بحار االنوار، ج 77، ص 312.

4  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 59.
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قطـــــــــــــرات عشـــــــــــق

ـرسولخدا؟ص؟فرمود:زمانیکهبندهایوضومیگیرد،وقتی 63
صورتشرابشویدگناهانصورتشپاكمیشود،دستشراکه
شستگناهانیکهبادستشانجامدادهپاكمیشودوآنگاهکهمسح
سررامیکشدگناهانیکهباسرمرتکبشدهازبینمیرودوچون

مسحپاکشیدهمیشودگناهانپاها،پاكمیگردد.1
 

ـیکیازاعضایدفترامامخمینی؟حر؟میگوید: 64
مندوباروضوگرفتنامامرادیدم.برایهریکازصورتو
دستهابهیکمشتآباکتفامیکرد)یعنیباسهمشتآبوضو

میگرفت(.2
 

ـکسی کهوضوبگیردونامخدایمتعالرابهزبانآوردتمام 65
بدنشپاكمیگرددوهروضوتاوضویدیگرکفارهگناهانیاست
پیامبرنورورحمت؟ص؟ کهبینآندوصورتگرفتهاست.3

 
ـدرارتفاعاتسختکردستانبودیمکهبهمااطالعدادندشهید 66
محرابآیۀاهللمدنی؟حر؟برایبازدیدمنطقهبهمحلاستقرارمامیآید.
هنگامبازدید،رزمندهینوجوانیجلوآمدوباحیاییخاصبعداز
سالمواحوالپرسیگفت:اآلن9روزاستکهآبپیدانکردهایمو

1  . بحار االنوار، ج 77، ص 316.

2  . امام در سنگر مناز، ص 12.

3  . من ال یحرضه الفقیه، ج 1، ص 50.
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

نمازهایمراباتیّممخواندهام،تکلیفنمازهایمنچهمیشود؟!
شهیدمدنیوقتینگرانیاورادیدنددرحالیکهاشکدرچشمانشان
حلقهزدهبودگفتند:حاضرییکمعاملهبامنبکنی؟!آنرزمنده
تمام حاضرم من گفتند: مدنی؟حر؟ شهید معاملهای؟! چه گفت:
عبادتهایمرابهتوبدهمودرعوضتو،این9روزنمازترابه

منبدهی!!1
 

ـعشقیعنییهپالك،کهزدهبیــرونازدلخــــاك 67
عشقیعنییهشهید،بالبــایتشنهسینهچاك 

عشقیعنییهجوون،یهجــــوونهبینامونشون
عشقیعنییهنماز،باوضوگرفتنتویخـون 

 
ـیکیازصالحانرادرخوابدیدندکهچهرهاینوارنیداردو 68

درباغهایبهشتیقدممیزند.
پرسیدند:مگردردنیاچهکاریکردهایکهبهاینمقامرسیدهای؟!

پاسخداد:همیشهباوضوبودم.2
 

امیر به اسالم مکرم نبی سفارشهای و وصیتها در ـ 69
المؤمنین؟مهع؟آمدهاست،سهچیزوسیلهیرسیدنبهدرجاتبلند

است:

1  . ماهنامه جانباز، شامره 105.

2  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 129.
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قطـــــــــــــرات عشـــــــــــق

 وضویکاملدرشدتسرما،	
 انتظارنمازپسازنمازیدیگر،	
 رفتنبهسوینمازجماعتهنگامروزوشب.1	

 
ـدعاکلیدرحمت،وضوکلیدنمازونمازکلیدبهشتاست.2 70

پیامبراسالم؟ص؟
 

ـهموارهباوضوباشتاخداوندعمرتراطوالنیکندواگر 71
میتوانیدرتمامروزوشبباوضوباشیچنینکنزیرااگرمرگت

درحالیفرارسدکهوضوداریشهیدازدنیارفتهای.3
پیامبراکرم؟ص؟

 
ـامامصادق؟ع؟میفرماید: 72

مردیرادرمیانقبرنشانیدندوبهاوگفتندمیخواهیم100تازیانه
ازعذاببهتوبزنیم.اوگفتمنطاقتندارم.کمکردندتارسیدند

بهیکتازیانه.
مردگفت:برایچهعملیمیزنید؟!

گفتند:برایاینکهروزیبدونوضونمازخواندیوبرضعیفیگذشتی
ویاریشنکردی.

1  . وسایل الشیعه، ج 4، ص 115.

2  . مفتاح الفالح، ص 4.

3  . سفینه البحار، ج 4، ص 514.
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

پسیکتازیانهزدندقبرشپرازآتششد.1
 

ـامامعلی؟ع؟درسخنیبعدازبیانبعضیازویژگیهای 73
آخرالزمانمانند:گناهانعلنی،زنا،رشوه،شرابخواریو...فرمود:
اگرکسیاینزمانرادركکردنمازشرااولوقتبخواندچراکه
معلومنیستتاآخروقتزندهباشدوشبهاباوضوبخوابدواگر
میتواندهمیشهباوضوباشدتااگرمرگاوفرارسیدپاكخدارا

مالقاتنماید.2
 

ـوضونوراستوکسیکهنورهمراهشباشدتاریکی،ظلمت 74
وشیطانسراغشنمیآید.

 
ـهنگاموضوگرفتنحواسمانباشدکهمیخواهیمآمادهسخن 75

گفتنباخداشویموبهدعایوضوتوجهداشتهباشیم.
 

ـهرمؤمنیبعدازوضو،سوره یقدررابخواندتمامگناهانش 76
پاكشدهومانندروزیمیشودکهازمادربهدنیاآمدهاست.3

امامرضا؟ع؟

1  . من ال یحرضه الفقیه، ج 1، ص 58.

2  . بحار االنوار، ج 93، ص 303.

3  . الفقه املنسوب الی االمام الرضا علیه السالم، ص 70.
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صدایــــــــݡی تـــــــــــو را مــــݡی خـــــواند

ـ صدایی تو را می خواند  صـــــدایـــــــی تو را مݡی خواند6
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

ـمؤذنیکهبرایرضایخدااذانبگویدپاداششهیدیرادارد 77
رسولخدا؟ص؟  کهدرخونخودغلطیدهاست.1

 
ـیکیازراههایمؤثربرایخشوعدرنمازایناستکهقبلاز 78

نمازدرباهیزشتیگناهانمانوعواقببدآنتفکرکنیم.2
ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ

�ظَ
�ظَ آیۀاهللمصباحیزدی حݩݩݩَ

 
ـهرگاهندایمؤذنراشنیدی،ندایروزقیامترابهخاطر 79
آورودرظاهروباطن،خودرابرایاجابتایننداآمادهساز؛چون
کسانی کهبرایپاسخبهاینندابشتابندهمان هاهستندکهدرروز
قیامتبهلطفالهیندادادهمی شوند.پساینندارابردلتعرضه
کن؛اگردیدیکهباشنیدناذان،دلتسرشارازشادیوسرور
می شودوبامیلورغبتتورابهپاسخفرامیخواند،بدانکهدر

قیامتنیزبهبشارتورستگاریندادادهخواهیشد.3

1  . مستدرک الوسایل، ج 4، ص 21.

2  . آیین پرواز، ص 240.

3  . ارسار الصلوۀ )میرزا جواد آقا ملکی(، ص 310.
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ـامامصادق؟ع؟فرمود:اذانگویاندرقیامتازنظرقامتو 80
سروگردنبلندترازدیگرانند)سربلندمحشورمیشوند(.1

 
ـکسی کهبراینمازهایواجبخوداذانبگویدیکصفاز 81

مالئکهکهطولصفآنهاازمشرقتامغرباستبهاواقتدامیکنند
واگراقامههمبگویددوصفازمالئکهبهاواقتدامیکنند.2

امامصادق؟ع؟
 

ـرسولمهربانیها؟ص؟فرمود:اذانگویانامتمن،روزقیامتبا 82
پیامبرانوصدقینوشهیدانمحشورمیشوند.3

 
ـدرقرآنآمده:»زینتهایخودراهنگامرفتنبهنمازومسجد 83

باخودبردارید«.4
امامباقر؟ع؟درتوضیحاینآیهمیفرماید:یعنیهمانلباسهاییرا

کهدرعیدهاوجشنهامیپوشیددرنمازهمبپوشید.5
 

ـپیامبراسـالم؟ص؟درسفارشـیبهامامعلی؟ع؟میفرماید: 84
بـرتـوبـادبـهمسـواكزدن؛زیـراهرنمـازیکـهباایـنحالت

1  . تهذیب االحکام، ج 2، ص 284.

2  . کافی، ج 3، ص 303.

3  . وسایل الشیعه، ج 5، ص 377.

4  . اعراف/ 31.

5  . وسایل الشیعه، ج 4، ص 455.
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

خوانـدهشـودبرتـراز40روزنمـازیاسـتکـهبدونمسـواك،
خواندهباشـی.1

 
ـاذان،هشداربهغافالناست.اذان،نشانهیبازبودنجّومذهبی 85

ونشانهیحیاتمعنویجامعهاست.

 
ـچقدرفرقاستبینکسیکهفقطوضومی گیردوبهنماز 86
میایستدباکسیکهازبویخوشاستفادهکرده،بازدنمسواك،
پوشیدنلباسمناسبوانداختنسجادهبههمراهگفتناذانواقامه

بهنمازمیایستد.

1  . هامن، ج 73، ص 137.
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صدایــــــــݡی تـــــــــــو را مــــݡی خـــــواند

آیاخداوندبههردو،یکجورعنایتدارد.
 

ـشخصیازبیماریونداشتنفرزندنزدامامرضا؟ع؟شکایت 87
کرد.

حضرتفرمود:داخلمنزل،باصدایبلنداذانبگو.
آنشخصمیگویدمدتیاینکارراادامهدادمهمبیماریمخوبشد

وهمدارایفرزندشدم.1
 

ـامامکاظم؟ع؟فرمود:پیروانماازچهارچیزبینیازنیستند؛ 88
 سجادهایکهرویآننمازبخوانند،	
 انگشتریکهدرانگشتداشتهباشند،	
 مسواك	
 وتسبیحیازخاكتربتامامحسین؟ع؟.2	

 
ـهنگامیکهبااذانبهنمازندادهیدآنرامسخرهوبازیمیگیرند؛ 89

اینبهخاطرایناستکهآنهامردمیهستندکهخردندارند.3
قرآنکریم

 
ـاگرکسیگفتناذانواقامهرافراموشکردوقبلازرکوع 90

1  . کافی، ج 3، ص 308.

2  . تهذیب االحکام، ج 6، ص 75.

3  . مائده/ 58.
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رکعتاولیادشآمدمستحباستنمازراقطعکردهوبااذانو
اقامه،نمازبخواند.1

 
ـعشقاستکهبی پردهمرامی خواند 91

هرلحـظهوهرلحــظهمرامی خواند   
بی تاب ترینصـــوِتاذانمی آید

عشــقاستکهبی وقفهمرامی خواند   
امینعلیمردانی

 
ـازسفارشاتعلماخصوصاًآیۀاهللبهجت؟حر؟ایناستکه: 92

قبلازوردبهنمازتوسلکوتاهی)دادنسالمیباتوجه(بهاهل
بیت؟مهع؟داشتهباشیدتانمازبهتریبخوانید.2

 
ـاولینسؤالیکهامامخمینی؟حر؟درنوفللوشاتوکردند،جهت 93
قبلهبود؛باهرزحمتیبودجهتقبلهراپیداکردندتانمازشانتأخیر
نیفتد.بعدهمقبله نماییکهدنبالامامبوداماکمیانحرافداشترا
بهکسیدادندوفرمودنداینراببریدمسجدجامعپاریسوببنید
چگونهقبلهآنجارانشانمیدهد،همانجهتراحفظکنیدتااینجا

همپیادهکنیم.3

1  . توضیح املسائل مراجع، مسأله 1164.

2  . مهم رتین تصمیم، ص 59.

3  . مناز خوبان، ص 52.
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آداب عشــــــــــــــق ورزی

 آداب عشـــــــــــــــــق ورزی7ـ آداب عشق ورزی
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

ـبزرگیمیگفت:ازگناهفاصلهبگیرید.شیطانداردباماعکس 94
یادگاریمیگیرد.بهنمازبایستیمتاخداباماعکسیادگاریبگیرد.

 
ـامامصادق؟ع؟فرمود:رکوعوسجدهطوالنیدرنماز،سبب 95

طوالنیشدنعمرودوامنعمتاست.1
 

ـنمازخواندنینیست،بلکهاقامهکردنیاست؛اقامهینمازیعنی 96
نمازتدراولوقتباشد،باآدابوشرایطهمراهبودهواینکهبتوانی

بانماززیبایتدیگرانرابهسمتنمازدعوتنمایی.
 

ـجاینمازحضرتصادق؟ع؟درمسجدازبویعطرواثر 97
امامرضا؟ع؟  سجدهحضرتشناختهمیشد.2

 
ـگروهینزدرسولخدا؟ص؟آمدندوعرضکردند:بهشترا 98

برایماضمانتکن.
پیامبرمهربان؟ص؟فرمود:آیابرایاینکارمراباسجدههایطوالنی

یاریمیکنید؟!گفتند:بله.
پیامبر؟ص؟نیزبهشتآنهاراضمانتکرد.3

1  . وسایل الشیعه، ج 6، ص 305.

2  . مکارم االخالق، ص 42.

3  . بحار االنوار، ج 82، ص 164.
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آداب عشــــــــــــــق ورزی

ـسجدههایخودراطوالنیکنیدزیراهیچعملیبهاندازهسجده، 99
شیطانراناراحتنمیکند؛چراکهخداشیطانراامربهسجدهکرد
ولیاونافرمانینمود،ولیسجدهگزاراطاعتخداراکردهونجاتپیدا

امامعلی؟ع؟     میکند.1

 
ـشخصیدرحالنمازبهاطرافنگاهمیکرد.رسولخدا؟ص؟ 100

اورادیدوفرمود:

1  . بحار االنوار، ج82، ص 161.
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طورینمازبخوانکهگوییباآنوداعمیکنی)وآخریننمازتوست(،
هنگامنمازبهمحلسجدهاتچشمبدوزکهاگرکسیدرجانبراستیا
چپتوقرارداشتاورانشناسی.بدانکهتودرپیشگاهکسیایستادهای

کهتورامیبیندوتواورانمیبینی.1
 

ـدورکعتنمازکهانسانبابدنولباسمعطروخوشبوبخواند 101
بهتراستازهفتادرکعتنمازیکهکسیبدوناستفادهازبویخوش

امامجعفرصادق؟ع؟    بخواند.2

 
ـرسولمهربانیها؟ص؟مردیرادیدکهدرحالنمازباریش 102
خودبازیمیکند.فرمود:اگردلاوخاشعبوداعضاوجوارحش

نیزخاشعبودند.3

1  . دعائم االسالم، ج 1، ص 157.

2  . ثواب االعامل و عقاب االعامل، ص 44.

3  . عوالی اللئالی، ج2، ص 23.
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آداب عشــــــــــــــق ورزی

ـامامحسین؟ع؟درروزعاشورادرزیربارانتیردشمن، 103
نمازخودراباتمامآدابوشرایطخواند،نمازیبااذانواقامه،اول

وقتوبهجماعت.
فکرمیکنیدچرا؟!

 
ـمردیواردمسجدشدوباعجلهدورکعتنمازخواندو 104

گفت:خدایا!بهتریندرجاتبهشتراروزیمنکن!
امامسجاد؟ع؟کهآنجاحضورداشتندوایننمازودعایبعدآنرا
دیدند،فرمودند:ایبرادر!مهریه یاندكوناچیزیآوردهایوازدواج

مهموبزرگیرادرخواستمیکنی.1
 

ـهرکهرکوعنمازشراکاملبهجاآوردازوحشتقبردر 105
امامباقر؟ع؟    امانخواهدبود.2

 
ـامامحسنمجتبی؟ع؟برایاقامهینمازبهترینلباسهایش 106

رامیپوشید.ازایشانپرسیدند:چرا؟!
فرمود:خداوندزیباستوزیباییرادوستداردودرقرآنشفرمود:

»زینتهایخودرابههنگامنمازباخودبردارید3«.4

1  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 171.

2  . بحار االنوار، ج6، ص 244.

3  . وسایل الشیعه، ج 4، ص 455.

4  . اعراف/ 31.
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ـفردیازامامسجاد؟ع؟پرسید:خشوعدرنمازچیست؟! 107
حضرتفرمود:نگاهبهموضعسجدهدرحالنماز.1

 
ـازعارفیپرسیدند:وقتیدرنمازهستیومگسیروی 108

صورتتومینشیند،چگونهآنرادورمیکنی؟!
گفت:چیزیکهنمازمراخرابکندمنبهخاطرخودمآن راانجام
نمیدهم؛فاسقانزیرشالقسلطانصبرمیکردندتادیگرانبگویند
اوصبوراستوبهاینکارافتخارمیکردند،منکهدرحضورخدا

ایستادهامبهخاطریکمگستکانبخورم؟!!2

1  . روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص 6.

2  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 228.
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 با پــــــــــای دل8ـ با پای دل
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زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

ـاحساسلذتدرنماز،یکسریمقدماتخارجازنمازدارد 113
ویکسریمقدماتدرخودنماز؛ومهم ترازهمهایناستکهانسان

آیۀاهللبهجت؟حر؟ گناهنکندوقلبراسیاهننماید.1
 

ـسعیدبنجبیرمیگوید:چهلسالنمازخواندماماکسیکه 114
طرفراستیاچپمنمیایستادرانشناختم؛چراکهشنیدهبودم
خشوعدرنمازآناستکهاگرکسیدرطرفراستیاچپتوایستاده

استرانشناسی)یعنیدرحالنمازبههیچجاتوجهنکنی(.2
 

ـصورتشرابهاینطرفوآنطرفچرخاند.ُمهررااززمین 115
برداشتوبوسید.روبههمسرشکردوگفت:می گمقسطیبخریم

چطوره؟!
چندلحظهسکوتشد!!

بعدهمسرشباخندهگفت:فکرخوبیه،مطمئنیداشتینمازمی خوندی.3
 

ـهرکهدورکعتنمازخواندودرآنچیزیازاموردنیارابه 116
خاطرخودنیاورد،همهیگناهانشآمرزیدهمیشود.4

پیامبراکرم؟ص؟

1  . فریادگر توحید، ص 211.

2  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 173.

3  . یه الف بچه، ص 27.

4  . بحار االنوار، ج 81، ص 249.
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ـجوالفروشی،جوالی1بهکسیدادوهرچهفکرکردیادش 117
نیامدبهکهداده.

روزیدرنمازبودکهمتوجهشدسوزنبزرگشرابهچهکسیداده
است.باخوشحالیآمدوبهشاگردمغازهاشگفتیادمآمدسوزن

رابهچهکسیدادهام.
شاگردشگفت:چگونهیادتآمد؟!گفت:درنمازیادمآمد!

شاگردگفت:پسشمانمازنمیخواندیبلکهدنبالجوالبودی؟!
ابوعبدهللشرمندهشدهتحتتأثیرقرارگرفتوبهدنبالتحصیل
دانشوخودسازیرفتتاجاییکهیکتفسیرقرآنازخودشبه

یادگارگذاشت.2
 

ـیکرکعتنمازکسیکهمتوجهخداونداستبهتراستاز 118
هزاررکعتنمازکسیکهازخداغافلاست.3رسولگرامیاسالم؟ص؟

 
ـمردیمشغولنمازبود.مجنونازمقابلسجادهاشعبورکرد. 119
مردنمازشراشکستوگفت:مشغولعبادتخدابودم،چرااین

رشتهرابریدی؟!
مجنونگفت:منکهعاشقبندهایهستمتوراندیدم.توچگونه

عاشقخداهستیومرادرنمازتدیدی؟!

1  . سوزنی بزرگ است برای دوخت و دوز.

2  . روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج14، ص 5.

3  . نهج الفصاحه، ص 504، ح 1674.
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َِّذیَنُهْمفِیَصاَلتِهِْمَخاِشُعون«1 ـ»قَْدأَْفَلَحالُْمْؤِمنُوَن*ال 120
بیتردیدمؤمنانرستگارشدند،همانهاکهدرنمازخشوعدارند.

ازاینآیهبهدستمیآیدیکیازمهمترینراههایرسیدنبه
رستگاریوسعادت،خشوعدرنمازاست.

 
ـوقتیتکبیرگفتی،آنچهبینآسمانوزمیناسترادرمقابل 121
بزرگیخداکوچکوناچیزشمار...تاشیرینیولذتمناجاترا
امامصادق؟ع؟     بچشی.2

 
ـاگردرهماناهللاکبر،شخصمتوجهباشدکهداردچهکار 122
میکند،دیگرالزمنیستتاآخرنمازخیلیزحمتبکشد!بهآن
مقدارازنمازکهدستخودتاناستتوجهکنید،بقیهنمازراخدا
آیۀاهللبهجت؟حر؟   خودشدرستمیکند....

1  . مؤمنون/ 1 و 2.

2  . بحار االنوار، ج 81، ص 230.
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ـنمازشبیهنردباناست.نردبانهمبایدخودشمحکمباشد؛ 123
یعنیازدرونپوكوفرسودهنباشدوهمدرجاییمحکمقرارگیرد

وگرنهکسیراباالنمیبرد.
نمازهمبایدمحکمباشدیعنیلفِظتنهانباشدبلکهدارایمعناومفهوم

بودهوباتوجهخواندهشود.1
 

ـدرباغبزرگشمشغولنمازبود.نگاهشبهپرندهایافتاد 124
کهداشترویدرختآوازمیخواند.لحظهایازنمازغافلشدبه

طوریکهمتوجهنشددرکدامرکعتنمازاست....
آمدخدمترسولاکرم؟ص؟وگفت:باغمرادرراهخداصدقهدادم

)باغیکهحضورقلبنمازمراخرابکندبهدردمنمیخورد(.2
 

ـدرخواستنصیحتازعالمهیطباطبایی؟حر؟کردهبودکهچه 125
کارکنددرنمازحضورقلبداشتهباشد؟!عالمهفرمود:کمحرف

بزن!اتفاقاًآنشخصپرحرفیبود.
عالمه؟حر؟خودمیگفت:»ازسکوتآثارگرانبهاییرامشاهده
کردهام.چهلشبانهروزسکوتاختیارکنیدوجزدرمواردالزم
سخننگوییدوبهفکروذکرخدامشغولباشیدتابرایتانصفاو

نورانیتحاصلشود.«3

1  . سلوک باران، ص 50.

2  . پر پرواز، ص 68.

3  . از جاده تا سجاده، 57.
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 نسخــــــــه های طبیبانه

ـ نسخه های طبیبانه )کاتالوگ( نسخه های طبیبانه9
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ـخانمسالخوردهایبهدفترمرجعتقلیدشرفتوپرسید:من 128
تاکنونهمهاعمالمراانجامدادهامولیتاحاالازوجوبغسلخبر

نداشتموغسلیانجامندادهام،تکلیفنمازهایمچهمیشود؟!
نمایندهمرجعگفت:بایدهمهینمازهایتانراقضاکنید.

 
ـدانستناحکام،باریرویدوشمانمیگذاردبلکهبارهارا 129

ازرویدوشمابرمیدارد.
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ـوضوکلیدنمازاستونمازکلیدبهشت.1پیامبرمهربانیها؟ص؟ 130
دروضوباید:

	.صورتودستهاازباالبهپایینشستهشود
	.مسحسرنبایدبهپیشانیبرسد
	.مسحپاهاازجلویناخنتاجاییکهپاخممیشودکشیدهشود

 
ـمسائلیراکهانسانغالباًبهآنهااحتیاجداردواجباست 131

یادبگیرد.2
 

ـنزدیکترینحالتبندهبهخدا،درحالتسجدهاست.3 132
امامصادق؟ع؟

	.درسجدهبایدهفتعضورویزمینقرارگیرد
	تااینهفتعضوکاملرویزمینقرارنگرفتهنبایدگفتنذکررا

شروعکنیم.
	.درهنگامگفتنذکرسجدهنبایددستیاپاهاراجابجاکنیم
	،بایدتوجهداشتهباشیمکهکفدستونوكانگشتشصتپا

رویزمینباشد.
 

ـنبایدبرخوردنیهاوپوشیدنیهاکهموردتوجهاهلدنیاست 133

1  . نهج الفصاحه، ص 485.

2  . مسأله 11 رساله مراجع تقلید.

3  . کافی، ج 3، ص 265.
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سجدهکردبلکهبایدبرچیزیکهانسانرامتوجهخداسازدسجده
امامصادق؟ع؟     کرد.1

 
را نسخه اش و دکترمی رویم کهمی شویمسراغ مریض ـ 134

به درستیعملمی کنیم!
خانهکهمی خواهیمبسازیمسراغمهندسومعمارمی رویمتابا

بهتریننقشه هاو...خانه امانساختهشود!
ماشینکهخرابمی شودبهسمتمغازه یمکانیکیرفتهوازاو

کمکمی خواهیم!
و...

براییادگیریدینواینکهدرارتباطباخداازچهمسیریباید
حرکتکردکهبهبی راههنرویم،بایدسراغچهکسیبرویم؟!

 
ـهمهیذکرهاینمازبایددرحالتسکونوآرامشگفته 135
شودبهجز»بحولاهللوقوتهأقوموأقعد«کهدرحالبلندشدن

گفتهمیشود.
 

ـمستحباستدرتمامنمازها،دررکعتاولبعدازحمد 136
سورهقدرودررکعتدوم،سورهتوحیدرابخوانیم.2

1  . من ال یحرضه الفقیه، ج 1، ص 272.

2  . کافی، ج 3، ص 315.
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 نسخــــــــه های طبیبانه

ـدرقنوتنمازمیتوانبهزبانفارسیدعاکرد.1 137
 

ـنمازرابایدبهصورتعربیصحیحخواند،یعنیتلفظحروف 138
آنرادرسترعایتکنیم؛البتهحروفعربیوفارسیدرتلفظباهم
مشتركهستندمگردر10حرف،کهعبارتنداز:»ح،ص،ض،ظ،

1  . البته نظر مرجع تقلید خود را رعایت کنید.
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ط،ع،غ،ذ،ث،و«.
بایکبرنامهسادهومنظممیتوانیمبهراحتیاینحروفرایاد

بگیریم.
 

ـخیلیاهلنمازبود.نسبتبهنمازدیگرانهمدلسوزبود؛ 139
مخصوصاًآشنایان.حاجشیخغالمرضایزدی؟حر؟وقتیدیدخالهاش
کهزنیسالخوردهاست،درستوضونمیگیرد،باخودعهدمیکند
پسازفوتخالهاش،همه ینمازهایشراقضاکندوسرانجامپس

ازفوتاو،هفتادسالنمازقضابرایخالهاشاقامهکرد.1

 
ـمردمگروهگروهبهطرفمنزلسیدبنطاووسمیرفتند، 140

1  . از جاده تا سجاده، 134.
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کوچهشلوغبود.شاگردانسیدنمیدانستندکهجشنبهچهمناسبتی
برگزارمیشود.هرکدامدرذهنخودحدسیمیزد،اماازآن
مطمئننبود.یکیمیگفتشایدعیداستومانمیدانیم.آندیگری
مناسبتدیگریحدسمیزد.اماهمگیسیدراخوبمیشناختندو

میدانستندحتماًآنجشنمناسبتیدارد.
منزلسیدپربودازجمعیت.ذکرصلواتوقرائتشعردرمدح
ائمه؟مهع؟ فضایخانهراپرکردهبودودراینمیانتنهاسیدبودکه
میدانستآنجشنبرایچیست.سکوتسیدطاقتشاگردانرا
طاقکردهبود.سرانجامیکیازآنهاپرسید:اگرمناسبتجشنرا

بدانیم،بیشترخوشحالخواهیمشد.
تبسمشیرینیبرچهرهسیدنقشبستوگفت:امروزیکیازبهترین
روزهایعمرمناست؛چندینسالپیشدرچنینروزیمنبهسن
تکلیفرسیدمولیاقتآنراپیداکردمکهموردخطابخداوندرحمان
باشموبهادایتکلیفالهیبپردازم.ازاینجهت،منهرسالاینروز

راجشنمیگیرم.1
 

ـدررکوع،دستهابهزانوبچسبدوکمرکشیدهوصافخم 141
شودودرحالتآرامشسهبار»سبحاناهلل«یایکبار»سبحانربی

العظیموبحمده«رابگوییم.
بهتراستدرحالترکوعگردنکشیدهوبیندوپایخودرانگاهکنیم.

1  . بهرتین پناهگاه )مجموعه حکایات و داستان های مناز(، ص 49.
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معجزه ای در دست تو10ـ  معجزه ای در دست تو
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ـنمازمدادیاستکههممینویسدوهمپاكمیکند.خوبیها 143
وحسناترامینویسدوبدیهاوگناهانراپاكمیکند.

 
ـخدایمهربانفرمود:منسهچیزرابراینمازگزارپذیرفتهام: 144

	.تازمانی کهدرنمازاسترحمتونیکیرابراونازلمیکنم
	.فرشتگان،اوراموردحمایتقرارمیدهند
	خودم،بااومناجاتمیکنم،کهاگرنمازگزاراین رابدانددیگراز

اماممحمدباقر؟ع؟  نمازخواندنخستهنمیشود.1
 

ـرسولخدا؟ص؟فرمود:هیچنمازیوقتشنمیرسدمگرآنکه 145
فرشتهاینداسرمیدهد:

»ایمردم!بهپاخیزیدوآتشهاییراکهبادستهایخودبرپشت
خویشبرافروختهاید،بانمازخاموشکنید.«2

1  . من ال یحرضه الفقیه، ج 1، ص 210.

2  . تهذیب االحکام، ج 2، ص 238.
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ـنمازرابهپادارکهنماز،انسانرااززشتیهاوگناهانباز 146
قرآنکریم     میدارد.1

 
ـتنهامشکلیکهدنیایعلموصنعتامروزآنراحلنکرده، 147
مشکلآرامشروحیاست.هرروزآماربیماریهایروانیومصرف
قرصاعصاب،روبهافزایشاست.وهیچچیزبهانسانآرامش

نمیدهدجزیادخدا،ایمانبهاوانسبااو.
نمازیادخداستوبایادخدادلهاآراممیگیرد.2

 
ـامامزمان؟جع؟فرمود: 148

هیچچیزمانندنماز،بینیشیطانرابهخاكنمیمالد.پسنمازبخوان
وبینیابلیسرابهخاكبمال.3

 
ـانسانهمیشهبهنمازمحتاجاستودرعرصههایخطر، 149

ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ
�ظَ

�ظَ امامخامنهای حݩݩݩَ     محتاجتر.
 

ـمردمبراینمازجماعتپشتسرپیامبر؟ص؟بهصفایستاده 150
بودند.حضرتآمادهشدهبودتانمازراشروعکند.ناگهانصدایی

توجههمهرابهسمتخودکشاند.
مردیبااضطرابوصدایبلندفریادزد:»یارسولاهللگناهبزرگی

1  . عنکبوت/ 45.

2  . 114 نکته درباره مناز، ص 45.

3  . من ال یحرضه الفقیه، ج 1، ص 498.
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انجامدادهام،مراپاكکنید.«
پیامبرمهرباناسالم؟ص؟کهباشنیدنصدالحظهایمکثکردهبود،

نمازراشروعکرد.
نمازبهپایانرسید.بعدازلحظاتیپیامبر؟ص؟درحالخروجازمسجد
بودکههمانمرد،صحبتخودراتکرارکرد.ازرفتارشمشخصبود
گناهبزرگیمرتکبشده.حضرتبانگاهیبهمردفرمود:»مگراآلن

بامانمازنخواندی؟!«مردگفت:بلهیارسولاهلل!
حضرتفرمود:همیننماز،کفارهگناهتاستوتوراازگناهپاكکرد.1

 
ـبوعلیسینامینویسد:منبهخواندندروسمشغولبودمو 151
اقسامفلسفهرامجدداًمطالعهمیکردم.درتمامایناوقاتشبیراتا
صبحنخوابیدم،درروزهم،جزبهتحصیلعلمبهچیزیتوجهنداشتم
وبههمینطریقپیشمیرفتمتاحقیقتهرمسئلهبرایمنمسلم
میشدوهرگاهمندرمسئلهایحیرانبودمویانمیتوانستمقضیهرا
بفهممبهمسجدپناهمیبردمونمازمیگذاردموخالقکلراستایش

میکردمومعّمایمن،حلومشکلبرطرفمیشد.2
 

ـنماز،گناهانانسانگنهکارراپاكمیکندچنانکهآب،خاكرا 152
ازبدنانسانخاكآلودازبینمیبرد.3پیامبرنورورحمت؟ص؟

 
ـدوروانشناسنامی،کتابینوشتهاندبهنام»عواملفراموش 153
شدهدربهداشتروانی«،درآنجاازنقشمذهببهعنوانمهمترین

1  . پر پرواز، ص 43، )با اندکی ترصف(.

2  . زندگی ابو علی سینا، ص 28.

3  . روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 249.
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عاملدرمانبیماریهایروانییادکردهاند.1
ومامیدانیمکهرکنواصلمذهب،نمازاست.

 
ـازآثارنمازاست: 154

 راضیشدنخدا،	
 نازلشدنرحمتالهی،	
 برکتدررزق،	
 سالمتیوراحتیدرروحوجسم،	
 دورشدنشیطان،	
 استجابتدعا،	
 رسیدنبهدرجاتباالیمعنوی.2پیامبراعظم؟ص؟	

 
ـجوانیدرنمازجماعتپیامبرصشرکتمیکرد.عدهایاز 155

گنهکاریاونزدپیامبرسخنبردند.
حضرتفرمود:بهزودینمازشاوراازگناهانبازمیدارد.

چیزینگذشتکهتمامگناهانراکنارگذاشت.3
 

ـفرشتهیمرگ،هنگاممرگ،بهکسیکهبرنمازهایخود 156
مراقبتداشتهشهادتینراتلقینمیکندوشیطانرانیزازاودورمیکند.4
امامصادق؟ع؟

1  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 95.

2  . خصال، ج 2، ص 522.

3  . پر پرواز، ص 40، )با اندکی ترصف(.

4  . وسایل الشیعه، ج 4، ص 30.
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ـیکنمازواجب،نزدخدایمتعالبرابرباهزارحجوهزار 157
امامصادق؟ع؟   عمرهیقبولشدهاست.1

 
ـنمازگزاریکهازمسجدبرمیگرددکمترینچیزیکهنصیبش 158

میشودیکیازاینسهمورداست:
	،رفتنبهبهشت
	،دورشدنبالییازاو
	2.دوستورفیقیکهباعثموفقیتهایزیادیبرایاوشود

امامصادق؟ع؟    
 

ـمواظبتبرنمازجماعت،نمازاولوقتواینکهاگرانسان 159
مشکلیداشت،نمازرابهعنوانحاّللمشکلخودتلقیکند،انسانرا
بهکمالمیرساندواگربهمقامشیخالرئیسنرسدازسالکاناینکوی

ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ
�ظَ

�ظَ آیۀاهللجوادیآملی حݩݩݩَ   میگرداند.3
 

ـدلرابهنورعشقصفاميدهدنمــاز 160
جانرابهیاددوستجالميدهدنمـاز  

ازخارزارشركاگربگذريبهصدق
باغتورازجـــلوهصفاميدهدنمـاز  

1  . وسایل الشیعه، ج 1، ص 27.

2  . آثار عجیب مناز، ص 111.

3  . از جاده تا سجاده، 181.
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بدترین دزدی!11ـ بدترین دزدی!
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ـکسیکهنمازشراضایعکنداعمالدیگرشرابیشترضایع 161
امامعلی؟ع؟    خواهدکرد.1

 
ـ»حّیعلیالصالة«؛عجلهکنبهسوینماز. 162

فرشتهخمشد:اطاعت!
جنبلندشدوایستاد:چشم!

حیواندستازخوردنکشید:بهرویدیده!
گیاه،ساقهراستکرد:حتماً!

جمادچشمبرهمگذاشت:امر،امرشماست!
انسان،گوشیتلفنرابرداشت:»خانممنشی!نفربعدیلطفاً«.2

 
ـهرگزنمازتراتركنکن؛اآلنمیلیاردهانفرزیرخاك، 163

1  . تحف العقول، ص 179.

2  . یه الف بچه، ص 30.
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بزرگترینآرزویشانبازگشتبهدنیاستتابتوانندفقطیکنماز
بخوانند.
 

ـپیامبراکرم؟ص؟درسفرمعراجگروهیرامشاهدهکردکه 164
سرهایآنانراباسنگمیکوبیدند!!

ازجبرئیلسؤالکرد:اینهاچهکسانیهستند؟!
گفت:اینهاکسانیهستندکهدرنماز،َسرسنگینبودند.1

 
ـموقعنمازشکهمیشد،فرشتهیچپوراستعزامیگرفتند 165
کهچهکنند؛»ایاكنعبد«راجزوحرفهایخویشبنویسندیاجزو

دروغهایش!
 

ـدرکتبپیشینیانآمدهاستکهخداوندفرمود:سهچیزاست 166
کههرکسبرآنهامحافظتکندبهحقیقتبندهیمناستوهرکه

آنهاراضایعکنددشمنمناست.
نماز،روزهوغسلجنابت.2

 
ـبهکاربگوییدوقتنمازاست،بهنمازنگوییدکاردارم.3 167

شهیدرجایی

1  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 18.

2  . روض الجنان و روح الجنان، ج 1، ص 249.

3  . حبیب و محبوب، ص47.



74

زیـــــــــــر بـــــــــــــــاران

ـنمازاولوقتچکشیاستبرسرنفس،ازوقتشکهگذشت، 168
چکشیمیشودبرسرنماز.

 
ـیکیازجوانان،دردفتردبیرستانعلویتهرانبهعنوان 169

یادگارینوشتهبود:
یکیازروزهایسیاهمن،آنروزیبودکهازخواببیدارشدمو

دیدمآفتابطلوعکردهونمازمقضاشدهاست.1
 

ـچوآیدمیهــــمانیازبــرایت 170
نماییحرمتوخیزیزجـایت   

نمازآیدنخیـزیازچهازجای
نداریحرمتیبهرشتوبرپای   

 
ـاولینچیزیکهدرقیامتموردحسابوکتابقرارمیگیرد 171
نمازاست.پساگرنمازپذیرفتهشداعمالدیگرنیزپذیرفتهمیشود
واگرنمازقبولنشود)بهخاطرضایعکردنآن(،اعمالدیگرنیزقبول
امامصادق؟ع؟    نمیشود.2

 
ـناسپاسیبزرگیاستکهکسیدرمحیطاسالمیزندگیکند 172
ونمازراکهبرترینوظیفهیهرمسلمانیاسترابجانیاورد.چنین

1  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 150.

2  . من ال یحرضه الفقیه، ج 1، ص 208.



75

بدتریــــــــــــــــــــن دزدی!

کسینزدخداونزدبندگانخدا،روسیاهودرحقخود،مقصر
ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ

�ظَ
�ظَ امامخامنهای حݩݩݩَ     است.1

 
ـدزدتریندزدهاکسیاستکهازنمازخودبدزدد)آن را 173
امامعلی؟ع؟   بهصورتکاملبجانیاورد(.2

 
ـصدایسیدبههمراهگریهازاتاقمیآمد. 174

»خدا!همینبارمراببخش،دیگرقولمیدهمنمازمقضانشود.«
وارداتاقشدم.درسجدهبود،بعدازلحظاتیبلندشدنشست.به

پیشانیاشمیزدواشکمیریخت.
بااعتراضگفتم:سید!قضاشدننمازدریکروز،آنهمناخواسته

کهاینهمهبیتابیندارد.
سرشراتکاندادوگفت:نمیدانیچهچیزیراازدستدادهایم.3

1  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 62.

2  . املحاسن، ج 1، ص 82.

3  . پر پرواز، ص 119.
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ـکسانیجانشینخوبانشدندکهنمازراضایعکردندواز 175
شهواتوهواهاینفسپیرویکردندپسبهزودیمجازاتگمراهی
قرآنکریم   خودراخواهنددید.1

 
ـکسی کهنمازراضایعکندروزقیامتبافرعونوهامان 176
محشورمیشودوبرخداستکهاوراهمراهمنافقینداخلجهنم
پیامبراکرم؟ص؟     کند.2

 
ــاوتدل، ــیلهیقس ــهوس ــوری،ک ــدازپرخ ـبپرهیزی 177
ــاز ــدهینم ــاهکنن ــازوتب ــیدرنم ــتیوتنبل ــاری،سس بیم
امــامعلــی؟ع؟ است.3

 
ـوضعنمازدرکشورماوضعشایستهیخودراندارد؛هنگام 178

نمازبازارهاومغارههابازاست،...
درآموزشوپرورش،چندهزارگروهسرودداریمولیاذانگو؟!...
معتادوشرابخوارراازادارهبیرونمیکنیماماباتاركالصلوةهیچ

برخوردینمیکنیم.چرابایداین گونهباشد.
حجۀاالسالموالمسلمینقرائتی

1  . مریم/ 59.

2  . وسایل الشیعه، ج 4، ص 30.

3  . غرر الحکم و درر الکلم، ص 175.
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جمع دوستان12ـ جمع دوستان
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ـپدیدآوردنهویتیبهناممسجد،نخستدرقباوسپس 179
درمدینه،درشمارزیباترینوپرمغزترینابتکارهایاسالمدرآغاز

ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ
�ظَ

�ظَ امامخامنهای حݩݩݩَ تشکیلجامعهیاسالمیاست.1
 

ـبهترینمکانهااختصاصبهنمازدارد.مانند:مسجدالحرام، 180
مسجدالنبی،مسجدکوفهو....

انتخابمیشوند.مثل: بهترینانسانهابرایخدمتبهمسجد
حضرتابراهیمواسماعیلعکهمأمورشدندمسجدوخانهیخدا

راپاکیزهکنند.2
فکرمی کنیدوظیفه یمانسبتبهمسجدچیست؟!

 
ـمسجد: 181

	.برایطهارتوخودسازیاست
	اهلمسجد،اهلپاکیوصفاهستند)اگرگاهیکسانیباکارهای

ناروامسجدهممیآیندنبایدبهمسجدونمازبدبینشد(.
	بنیانواساسمسجدبایدبراساستقواوپرهیزکاریباشدنه

ریاوتفرقهوخودنمایی،پساگردرمسجدیتفرقهوریاحاکم
استایرادازافرادمسلماننماست.

 
ـرسولخدا؟ص؟ازهیچمنزلیکوچنکردمگرآنکهدر 182

1  . پیام رهرب انقالب به نوزدهمین اجالس رسارسی مناز.

2  . بقره/ 125.
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آن جا،دورکعتنمازخواندوفرمود:تااینمکان،روزقیامتبرنماز
خواندنمنگواهیدهد.1

 
ـ»ژزفارنسترنان«نویسندهیفرانسویمینویسد:بر 183
خالفسخناننارواییکهدربارهیاسالمشنیدهبودم،هرگاهوارد
یکیازمسجدهایمسلمانانمیشدم،صحنههایدلپذیروجذابیرا
میدیدمکهبهخودمیلرزیدموافسوسمیخوردمکهچرامسلمان

نیستم.2
 

ـرسولخدا؟ص؟ازجبرئیلپرسید:کدامیکازمکانهانزد 184
خداوندمحبوبتراست؟!

جبرئیلگفت:مساجد،ومحبوبترینافرادِاهلمسجد،کسانیهستند
کهزودترازدیگرانبهمسجدمیروندوپسازآنانخارجمیشوند.3

 
ـمیانمسجدومراکزآموزشیدرهرمحل،همکاریوپیوند 185
تعریفشدهوشایستهایبرقرارگردد.چهنیکوستکهدانشآموزان
برجستهوممتازدرهرمحل،درمسجدودربرابرچشممردمازسوی

ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ
�ظَ

�ظَ امامخامنهای حݩݩݩَ  امامجماعت،تشویقشوند.4

1  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 92.

2 . هامن، ص 97.

3  . کافی، ج 3، ص 489.

4  . پیام رهرب انقالب به نوزدهمین اجالس رسارسی مناز.
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ـمساجدبازاریازبازارهایآخرتاستکهکاالیآنمغفرت 186
رسولگرامیاسالم؟ص؟  وارمغانآنبهشتاست.1

 
ـهرگزدرمسجدضرار،نمازنخوان.بلکهمسجدیکهازروز 187
نخستبرتقوابنیانشده،شایستهاستدرآنجانمازبگذاری.در
آنجامردانیهستندکهدوستدارندپاکیزهباشند)ازنظرروحو
قرآنکریم جسم(،زیراخداوندپاکیزگانرادوستدارد.2

 
ـدرتوراتنوشتهشدهکهخداوندمهربانمیگوید: 188

هماناخانههایمندرزمین،مساجدهستندپسخوشابهحال
بندهایکهدرخانهاشوضوبگیردپسآنگاهمرادرخانهامزیارت

کند.
آگاهباشیدکهبهراستی،برزیارتشوندهاستکهزیارتکنندهرا

بزرگبدارد.
آگاهباشیدبشارتبادبرکسانیکهدرتاریکیشببهمساجد
میآیند،بشارتبادکهدرروزقیامتبانوریدرخشاندرصف

محشرحضورخواهندیافت.3
 

ـمسجدبایدرابطهخودراباجوانانیکهازدواجمیکنند،با 189

1  . امالی شیخ طوسی، ص 139.

2  . توبه/ 108.

3  . من ال یحرضه الفقیه، ج 1، ص 239.
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کسانیکهبهموفقیتهایعلمیواجتماعیوهنریوورزشیدست
مییابند...وحتیبانوزادانیکهمتولدمیشوند،برقرارومستحکم

ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ
�ظَ

�ظَ امامخامنه ای حݩݩݩَ     کند.1
 

ـامیرالمؤمنین؟ع؟فرمودهاست:هرکسبهمساجدرفتو 190
آمدکندیکیازهشتچیزنصیبشمیشود:

 برادریخوبومؤمن،	
 علمینافع،	
 نشانهوراهنماییمحکم،	
 رحمتیازجانبخدا،	
 کلمهایکهاوراازگمراهینجاتدهد،	
 کلمهایکهاورابهسمتهدایتبکشاند،	
 تركگناهازرویبیم،	
 یاتركگناهازرویحیاء.2	

 
ـچونروزقیامتشودقومیمیآیندکهصورتهایشانمانند 191

ستارهمیدرخشد.فرشتههامیپرسند:اعمالشماچهبوده؟!
میگویند:ماهمینکهصدایاذانرامیشنیدیمبرایوضوحرکت

میکردیم.
دستهایدیگرمیآیندکهمثلماهدرخشانند.مالئکهمیپرسند:اعمال

1  . پیام رهرب انقالب به نوزدهمین اجالس رسارسی مناز.

2  . الخصال، ج 2، ص 409.
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شماچهبوده؟!
میگویندماقبلازاذان،وضومیگرفتیم.

گروهیدیگرمیآیندکهصورتهایشانمانندخورشیدمیدرخشد.
آنهامیگویند:مااذانرادرمسجدمیشنیدیم.1

 
ـهمیشهنورعجیبی،میانمسجدهاست 192

نابوغریبی،میانمسـجدهاست وحسِّ  
ِزهرطـــرفکهبینیفرشـــــــتهمیآید

چهعطروبویعجیبیمیانمسجدهاست  
بهگوشخویششنیدمشبیکهدلمیگفت:

چهقلبهاینجیـــبیمیانمسجدهاست  
روحاهللمالمیر

 
ـمردیازامامصادق؟ع؟پرسید:مسجدیدرهمسایگیما 193
قراردارد،مندرخانه،نمازمراطولبدهمبهتراستیادرمسجدبه

جماعتبخوانم؟!
امام؟ع؟درجوابفرمود:باجماعتنمازبخوانوازنمازفرادای

طوالنیبپرهیز.2

1  . 313 سخن درباره مناز، ص 26.

2  . وسایل الشیعه، ج 8، ص430.
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بفرمایید نماز13ـ بفرمایید نماز
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ـ»ویلدورانت«مینویسد:چهخوشآهنگاستصدای 194
مؤذندرگوشمسلمانوغیرمسلمانکهاینجانهایمحبوس
درپیکرخاکیراازفرازهزارانمسجددعوتمیکندکهبهسوی

بخشندهزندگیوعقل،توجهکنند.1
 

ـوقتیغمواندوهیبهشمارومیآوردچرانمیرویدوضو 195
گرفتهوبهمسجدبرویدپسدورکعتنمازبخوانیدوازخداوندرفع
مشکلواندوهخودرابخواهید،مگرنشنیدهایدکهخداوندمیفرماید:

الة«2 ْبِرَوالصَّ »َواْستَعینُوابِالصَّ
امامصادق؟ع؟   ازصبرونمازکمکبگیرید.3

 
ـخدایمهربانبهحضرتموسی؟ع؟فرمود:ایموسی! 196

کاریکنمردممرادوستداشتهباشند!
موسی؟ع؟پرسید:خدایا!چهکاریانجامدهمتابندگانتتورا
دوستداشتهباشند؟!خداوندفرمود:نعمت هاییکهباآن هاداده امرا

بهیادشانبیاور.4
 

ـخداوندبهپیامبراکرم؟ص؟فرمود:خانوادهاترابهنمازامر 197

1  . مناز از دیدگاه دانشمندان و متفکران، ص 30.

2  . بقره/ 45.

3  . وسایل الشیعه، ج 8، ص 138.

4  . االمالی )للطوسی(، ص 484.
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کنوبرآناستقامتوشکیباییورز.1
پسبرایدعوتبهنماز:

	.بایدگفتواصرارکرد
	.ابتداازنزدیکانشروعکنیم
	.دعوتیکفرآیندطوالنیاستکهنیازبهصبرواستقامتدارد

 
ـمسئوالنورزشکشور،محیطورزشرابایادآوریواقامه 198
نماز،روحبخشندودرتعیینوقتمسابقاتورزشی،ساعتنماز

ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ
�ظَ

�ظَ رافارغوزمینوزمانراآمادهبرگزارینمازکنند.2امامخامنهای حݩݩݩَ
 

ـ»پروردگارتانرابپرستیدکهشماراآفریده«3 199
نعمتوجود،نعمتیاستکههمه یماازآنبرخورداریم؛آنهم

اشرفموجودات،یعنیانسان!
»خداوندیکهزمینرابسترشماوآسمانراهمچونسقفیباالی

سرشماقرارداد.«4
نعمتزمینوسفتیونرمیآندرقسمت هایمختلف،همهاز
نعمت هایخداستکهبرایراحتیبندگانشقراردادهاست.راستی!
آیاشماازسرعتحرکتزمینخبردارید؟!بااینسرعتباال

1  . طه/ 132.

2  . پیام رهرب انقالب به هفتمین اجالس مناز.

3  . بقره/ 21.

4  . بقره/ 22.
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چگونهزمین،ماراباآرامش،رویخودشحملمی کند!
»وازآسمان،آبیفروفرستادوبه وسیله یآنمیوه هاراپرورشداد

تاروزیشماباشند.«1
اگرنعمتباراننبودچهمی کردیم؟!آیااززندگی،خوراكوطبیعتی

باقیمی ماند!!
به راستی!چهکسیجزخدا،بارانرانازلمی کند؟!

آیاتابهحالفکرکردهایدچگونهازیکخاكویکآب،ده هانوع
میوهوگیاهتولیدمیشوند؟!

واینخدایمهرباندرپایاناینآیهمی فرماید:
»چنینپروردگاریشایستهولیاقتپرستشرادارد.«

 
ـیکیازعلمامیگوید:درسفربهفرانسهازخانمیکهمسلمان 200

شدهبودپرسیدمچگونهمسلمانشدید؟!
گفت:منسالهامقیمالجزایربودم.یکروزازجادهایعبورمیکردم
دیدمکسیروبهسمتیایستادهوحرکاتیانجاممیدهد.کنجکاوشدم
لذاازدیگرانپرسیدم،گفتندنمازمیخواند.سراغشرفتموپرسیدم:
چهمیکنی؟!چهمیگوییوچهمیخواهی؟!وقتیمتوجهشدمکه
دراسالمارتباطباخالقایناندازهآساناست،تکانخوردمواین

علتمسلمانشدنمنبود.2

1  . هامن.

2  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 211.
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ـبرایدعوتدیگرانبهنماز: 201
اول:بایدخودماناهلعملباشیمونمازمانرااولوقتبخوانیم.

دوم:بامحبتدعوتکنیمنهبااخموناراحتیوزورگویی.
سوم:قبلازدعوتاو،بااورابطهایدوستانهبرقرارنماییم.

چهارم:نعمتهایزیادیکهخداوندبهماواودادهاسترابازبانی
گویامتذکرشویم.

 
نماز بود مذهبی غیر خانوادهای از که سربازان از یکی ـ 202

نمیخواند.اودرعملیاتوالفجر8شهیدشد.
همهتعجبکردهبودیماماوقتیبهیادداشتهایشمراجعهکردیم
چیزهایینوشتهبودکهتکاندهندهبود.اونوشتهبود:»چندشب
قبلازعملیات،ازرزمشبانهکهبرگشتیم،چونخستهبودیممن
درازکشیدمکهاستراحتکنمامابقیهیرزمندههامشغولخواندن
نمازشدند.درآنلحظهاحساسکمبودکردموحسکردمخیلی
باآنهافاصلهدارم.گریهامگرفتودرهمانلحظهباخداعهد
بستمکههمیشهنمازمرابخوانم.بالفاصلهوضوگرفتموکناریکیاز

رزمندگانکهخیلیدوستشداشتممشغولنمازشدم.
آنشب،شبآشتیباخدابود.1

 
ـخداوندکریمومهربانمی فرماید:»قُولُوالِلنَّاِسُحْسناًَوأَقیُموا 203

1  . زیر این حرف ها خط بکشید، ص 97.
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الة«1؛ الصَّ
ازاینآیهبهدستمی آیدکهیکیازراه هایدعوتدیگرانبهکار

خیر،رفتاروگفتارنیکاست.
 

ـاگرهنوزدرمیانکسانونزدیکانودوستانشماجوانان، 204

کسیهستکهخودراازفیضنمازمحرومکردهباشد،اوراازاین
گناهبزرگوخسارتعظیمبازدارندواینکاررابازبانخوشو

ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ
ظَ

�
�ظَ امامخامنهای حݩݩݩَ   رفتارحکیمانهانجامدهند.2

1  . بقره/83.

2  . پیام رهرب انقالب به پنجمین اجالس مناز.
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ـبدترینراهدعوتدیگرانبهنماز،گیردادناست.پدرومادر 205
نبایددراینامرسخت گیریکنندبلکهبامحبتوتشویقمی توانند

راهبهشتیشدنفرزندانخودراهموارسازند.
پیامبراکرم؟ص؟فرمود:خداوندرحمتکندپدرومادریراکه

فرزندشانرادرکارهایخوبیاریکنند.
پرسیدند:یعنیچگونهکمککنند؟!حضرتفرمود:سختگیری

نکنندوعملاندكآن هاراقبولکنند.1
 

ـدکتر»توماسهایسلوپ«: 206
مهمترینمطلبیکهمندرطولچندینسالتجربهبهدستآوردهام
ایناستکهبهترینوسیلهبرایدرمانبیخوابینمازاست.نماز
بهترینوسیلهایاستکهتاکنونبرایتوسعهیاطمینانوتسکین
اعصابوآسایشونشاط،شناختهشدهکهزمینهیبیخوابیرا

برطرفمیگرداند.2
 

ـحضرتلقمان؟ع؟دردعوتفرزندشبهنمازباکمال 207
عطوفتومهربانیمیگوید:

قرآنکریم   پسرعزیزم!نمازرابهپادار.3

1  . کافی، ج 6، ص 50.

2  . مناز از دیدگاه دانشمندان و متفکران، ص 24.

3  . لقامن/ 17.
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ـکاسه یشبنمبهدست،اللهمی گیردوضو 208
بیدهاگرمنماز،بادهادرهــایوهو  

سروسرخممی کند،غنـــــــچهلبوامی کند
درمیانشاخه ها،بادغـــوغامی کند  
شاخه هاگلمی کنندلحــــــــــظه یسبزدعا
دست هاپلمی زنند،بیندل هاوخدا  

قیصرامینپور
 

ـدرپشتصفحهیاولقرآنیکهازشهیدمدرس؟حر؟بهیادگار 209
مانده،خطاببهنوهاشنوشتهشده:

ایفاطمه!تورابهسهخصلتتوصیهمیکنم:
 نمازوقرآنرابخوان،	
 برایپدرومادرتدعاکن،	
 درزندگی،قناعتداشتهباش.1	

 
ـعلمایاهلسنتنزدعالمه یامینی؟حر؟آمدهوازایشان 210
پرسیدند:درحاالتعلی؟ع؟آمدهاستکهبعضیشب هاهزاررکعت

نمازمی خواندهاستدرحالی کهاینکارممکننیست!!
عالمهبهآنانگفت:امشببهمنزلمنبیاییدتابرایشماثابتکنمچنین

چیزیامکاندارد.
آن هابهمنزلعالمهآمدندوایشانازاولشبمشغولنمازشدهوتااذان

صبحهزاررکعتنمازخواند.2

1  . مناز خوبان، ص 48.

2  . هامن، ص 130.
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محرمـــــــــــــانه14ـ محرمانه
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ـمردیخدمتپیامبراکرم؟ص؟شرفیابشدوعرضکرد: 211
ایرسولخدا!گناهانمبسیاراستواعمالنیکماندك،چهکنم؟!

حضرتفرمود:بسیارسجدهکن،زیراسجدهگناهانرامیریزد
چنانچهبادبرگدرخترامیریزد.1

 
ـایستادنروبهقبلهیادآورارزشهایبسیاریاست: 212

مکه،
شکنجهگاهبالل،
قربانگاهاسماعیل،

زادگاهعلیبنابیطالب،
پایگاهقیامحضرتمهدی،

1  . بحار االنوار، ج 82، ص 162.
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محلآزمایشابراهیمواسماعیل
وعبادتگاهتمامانبیاءواولیاست.

چهزیباستدرشروعنمازبهیاداینارزشهاباشیم.
 

ـشخصیازامامعلی؟ع؟پرسید:مقصودازراستنگه 213 
داشتنگردندررکوعچیست؟!

حضرتفرمود:یعنیخدایا!بهفرمانتوأموبهتوایماندارمگرچه
باتیغ،گردنمرابزنی.1

 
ِّین«2،آمدهاست: ال ـدرتفسیر»َغْیِرالَْمْغُضوِبَعَلْیِهْمَوالَالضَّ 214

ـغضبشدگانعبارتندازیهود،نصاراوناصبیها)دشمناناهل أ
بیت؟مهع؟(.

ـگمراهانعبارتندازمسیحیانوکسانیکهازعلی؟ع؟پیروی ب
نکردند.3

وماروزی10باردرنماز،عاجزانهازخدامیخواهیمکهماراازاین
افرادوگروههاقرارندهد.

 
ـباالبردندستهادرآغازنمازبرایگفتن»اهللاکبر«،درست 215
حالتاسیررانشانمیدهدکهصالحومصلحتخودراخوب

1  . بحار االنوار، ج 82، ص 116.

2  . حمد/ 7.

3  . تفسیر نور الثقلین، ذیل آیه رشیفه.
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فهمیدهودانستهاستکهتنهاهراهسالمت،تسلیمواطاعتبیچون
چراازمعبوداست.1

 
ـعالمه یطباطبایی؟حر؟می گوید:به»هانریکربن«گفتم:در 216
دیناسالمتمامزمین هاومکان هامحلعبادتهستندواگرفردی
بخواهدنمازیاقرآنبخوانددرهرجاییمی تواندبهاینمشغولشود؛
امااگرفردیازمسیحیاندرنیمه یشبخواستباخدایخویش
رازونیازکند،چهمی کند؟!اوبایدصبرکندتاروزیکشنبه،کلیسارا

بازکنندواوبتواندباخدایخویشرازونیازکند.
هانریکربنفرانسویگفت:بلهایناشکالدرمسیحیتوارداست!!2

 
ـ»اهللاکبر«یعنیخدابزرگاستوکسیکهخداونددرنزدش 217

بزرگشد،همهچیزراکوچکخواهددید.
درستمثلکسیکهسوارهواپیماشدهوهمینطورباالمیرود،هر

چهپروازباالترباشد،زمینکوچکترجلوهمیکند.3
 

ـیکیازاسرارنماز،تشکرازخداستوخدادوستدارد 218
همانطوریکهگفتهازاوتشکرکنیم.

1  . سلوک باران، ص 52.

2  . مناز خوبان، ص 13.

3  . 114 نکته درباره مناز، ص 76.
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ـِسّرسجده،دوریازتکبراست. 219
حضرتنوح؟ع؟بهخداوندعرضکرد:اگرابلیستوبهکندقبول

میکنی؟!
خطابآمد:اگربرقبرآدمسجدهکندتوبهاورامیپذیرم.

وقتیشیطاناینراشنید،گفت:آنوقتکهآدمزندهبودبراوسجده
نکردمحاالکهمردهاستسجدهکنم؟!!1

 
امامصادق؟ع؟سفارش برایزیادشدنرزقوروزی، ـ 220

کرده انددرسجده ینمازواجباینذکررابخوانید:
»یَاَخْیَرالَْمْسئُولِیَنَویَاَخْیَرالُْمْعِطیَناُْرُزْقنِيَواْرُزقِْعیَالِيِمْنفَْضلَِک

ََّکُذوالَْفْضِلالَْعِظیِم.«2 فَِإن
 

ـمردیازامامعلی؟ع؟پرسید:معنایباالبردندستهادر 221
نمازهنگامگفتنتکبیرچیست؟!

حضرتفرمود:یعنیخدابزرگتر،یکتاوبیهمتاست،مانندندارد،
بادستلمسنمیشودوحواسپنجگانهاورادرنمییابد.3

 
ـازامامعلی؟ع؟تفسیر»اهلل«در»بسماهلل«راپرسیدند 222
حضرتفرمود:»اهلل«همانکسیاستکههمهآفریدگان،هنگام

1  . تفسیر منهج الصادقین، ج 1، ص 155.

2  . وسایل الشیعه، ج 6، ص 372.

3  . من ال یحرضه الفقیه، ج 1، ص 306.
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پیوند همگانݡی15ـ پیوند همگانی
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ـرسولمهربانی؟ص؟فرمود:جبرئیلوهفتادهزارفرشتهی 225
دیگرنزدمنآمدندوگفتند:

ایمحمد!هرکهدوستدارنمازجماعتباشدخدایمتعالومالئکه
اورادوستخواهندداشت.1

 
ـدرسفرمعراجنبیمکرماسالم؟ص؟فرشتهایعجیبرا 226
دیدندکهمسئولشمارشقطراتبارانبود.حضرتازاوپرسید:آیا

چیزیهستکهازشمارشثوابشعاجزباشی؟!
فرشتهگفت:منازشمارشدوچیزعاجزهستم،یکیثوابنماز

جماعتودیگریثوابصلواتبرشما.
 

ـ»مسترهمفر«جاسوسانگلیسیمینویسد:بایداساسهر 227
گونهنمازجماعتیرابااشاعهیاتهاماتبهائمهیجمعهوجماعات

برهمزدوازاستقبالمردمازآنکاست.2
 

ـخداوعدهدادهاستکهسهنفررابدونحسابواردبهشت 228
کندوشفاعتهرکدامازآنانرادرباره یهشتادهزارنفربپذیرد؛آنان

عبارتنداز:
مؤذن،امامجماعتوکسیکهوضوگرفتهوبهمسجدبرودونمازش

1  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 22.

2  . دانستنی های الزم از مناز، ص 172.
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رابهجماعتبخواند.1
 

ـهنگامظهرکهمیشودچنانبهسمتمسجدبرویدکهافراد 229
تاركالصلوةببیننداگرآنهانیایندمایهآبروریزیاستو)مجبور
امامرضا؟ع؟   شوند(جاییپنهانشوند.2

 
ـامامعلی؟ع؟فرمود:اگرنمازصبحرابهجماعتبخوانمدر 230

نظرممحبوبترازعبادتوشبزندهداریتاصبحاست.3
 

ـمفتیاعظممصرمیگوید:یکیازمستشرقینمشهور،در 231
قاهرهبود.روزیازیکیازمساجدبازدیدکرد،ناگهاندیدمچهرهاش

تغییرکرد،پرسیدم:مشکلیپیشآمده؟!
گفت:هیبتوعظمتایننمازوعبادت،تنمرالرزاندوازاینهمه

هماهنگیواتحادتعجبکردم.4
 

مستجاب دعایش کند ترك را جماعت نماز که کسی ـ 232
پیامبراعظم؟ص؟    نمیشود.5

1  . مستدرک الوسائل، ج 6، ص 499.

2  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 76. 

3  . بحار االنوار، ج 85، ص 17.

4  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 115.

5  . هامن، ص 147.
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ـبهخاطرانجامهفتکار،حضرتجبرئیلآرزوداشتاز 233
فرزندانآدمباشد.یکیازآنهاخواندننمازجماعتاست.1

 
ـبهخاطربرگزارینمازجماعت،فرماندهعراقیدستورداده 234
بودیکهفتهدِرآسایشگاهرابازنکنند.روزهشتم،سربازانعراقی
دررابازکردهووحشیانهبهماحملهکردند.بعدهممارابیرونبردند
وپنجنفر،پنجنفررویزمیننشاندند.هرسربازبایککابلبرقکه
نوكآنبافلزیپرسشدهبودباالیسرمانآمادهبودوبادستور
فرمانده،شروعبهزدنکرد.صدایشیونوزاری،سراسراردوگاهرا
پرکردهبود.کمتراسیریبودکهتنشخونینشدهباشد،بعضیهاهم
بیهوشرویزمینافتادهبودند.آخرکارهم،فرماندهعراقیفریاد

کشیدوگفت:
»اینپاداشکسیاستکهدرارتشعراق،نمازجماعتمیخواند.«2

 
ـنمازجماعتبرایانسانبهتراستازچهلسالنمازدر 235

خانه.پرسیدند:نمازیکروز؟!فرمود:بلکهیکنماز.3
پیامبرنورورحمت؟ص؟

 
ـاگرچندینچراغدریکجاروشنباشدویکیازآنها 236

1  . نصایح، ص 269.

2  . زیر این حرف ها خط بکشید، ص 31.

3  . جامع االخبار، ص 77.
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خاموششود،آنجاتاریکنمیشودوچراغدیگررانیزمیتوانبا
آنهاروشنکرد.ولیاگرهریکازچراغهادریکاتاقدربسته
روشنباشدنورکمیدرآنجاوجودداردواگرآنچراغخاموش

شودآناتاقتاریکمیشود.
انسانهانیزهمینگونهاند.درکناریکدیگرکههستندازانرژی
مثبتجمعیتاستفادهمیکنند،شادابهستندوازآرامشخاصی
برخوردارمی شوندوشایدخداوندبهخاطرحضورافرادپاكو
شایستهکههمچونچراغفروزانهستندمارانیزمشمولرحمت

خاصهیخودشگردانید.
 

ـبعضیازآدابنمازجماعتعبارتنداز: 237
	،1مرتبومنظمبودنصف هاودوشبهدوشیکدیگرایستادن
	،2پرکردنجاهایخالیدرصفوفنمازجماعت
	،3قرارگرفتندرصفاولودرنزدیکیامام
	،4درسمتراستامامقرارگرفتن
	،5هماهنگیباامامجماعتدرنماز
	تشکیلندادنصفجداگانهدرصورتوجودجایخالیدر

1  . توضیح املسائل مراجع، مسأله 1483.

2  . هامن، مسأله 1483.

3  . مستدرك الوسائل ج : 6 ص : 461

4  . الكايف ج : 3 ص : 373

5  . مستدرك الوسائل، ج6، ص492
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صف هایدیگر1،
	انتظارکشیدنبراینمازجماعت2وسعیبرایدركتکبیراول

امامجماعت3،
	خارجنکردنبچه هاازصف ها4)بهجزصفاولکهمکروه

استبچه هابایستند(5،
	،6»بلندشدنبراینمازباشنیدن»قدقامتالصالة
	.7آهستهگفتنذکرهاینماز

 
ـصفهایپرشکوهجماعتاگرنبود 238

گلهایانقـــــالبچنینپرثمرنبود  
اندرجهــــاناگرنبـــــودتاركالصلوه

حاجتبهخلقدوزخونارسقرنبود  
گراینفریـضهتركنمیگشتبیگــمان

ازمنکراتدرهمهعـــــالماثرنبود  
سیدمرتضینوریخراسانی

1  . توضیح املسائل مراجع، مسأله 1488

2  . العروه الوثقی )للسید الیزدی( ج: 1 ص: 808.

3  . مستدرك الوسائل ج : 6 ص : 445

4  . الكايف ج : 3 ص : 409

5  . العروه الوثقی )للسید الیزدی( ج: 1 ص: 808

6  . توضیح املسائل مراجع، مسأله 1484.

7  . هامن، مسأله 1489



103

پیونـــــــــــــــــــد همگــانــــݡی

ـنمازجماعتواجتماعبراینماز،برایاینقراردادهشده 239
استکهنمازگزارازبینمازشناختهشود،وافرادیکهمواظبتبر
وقتنمازدارندازکسانیکهوقتنمازراضایعمیکنندشناخته

شوند.1
 

ـمالعباستربتی؟حر؟ازعلمایقدیموصاحبنفسباعدهای 240
عازممشهدبودکهبرفوکوران،آنهارابهقهوهخانهایدربینراه
کشاند.قبلازایشان،چهارجوانبههمراهچندخانمواردقهوهخانه
شدهومشغولآوازورقصبودند.مالعباسهمینکهواردشدبه
سمتسکوییکهخالیبودرفتوطوریرفتارکردکهگوییآنها

راندیدهاست.
چونوقتنمازرسیدهبودبعدازلحظاتیبهنمازایستادوچهار
نفرهمراهایشاننیزبهنمازایستادند.صاحبقهوهخانههمآمدوبه
آنهاملحقشد.دربیننمازنیزبعضیازافرادیکهمشغولتماشای

عیاشیآنچندنفربودندخودرابهنمازجماعترساندند.
بعدازنمازهیچاثریازرقاصههانبود.2

 
ـکسیکهمحافظتومداومتبرنمازجماعتکندوسعی 241
کندهرجاباشددرنمازجماعتشرکتنماید،درقیامتهمراهبا
نخستینگروهبهشتیان،مانندبرقسریعودرخشانازرویصراط

1  . وسایل الشیعه، ج 8، ص 293.

2  . فضیلت های فراموش شده، ص 117 )با اندکی ترصف(.
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میگذردوبرایهرشبانهروزکهمواظبتبرنمازجماعتداشته
پیامبراکرم؟ص؟  باشد،ثوابشهیدبرایاودادهمی شود.1

 
ـبهترآنباشدکهِسّردلبران 242

گفتهآیددرحدیثدیگران   
دانشمندشهیراروپائیآقای»هیل«میگوید:

هرکسیبههنگامنمازجماعت،اجتماعمسلمانانرامشاهدهکند
کهبراینمازصفبستهاندوبانظامخاّصیدرکمالوقاروباطرز
حیرتانگیزیرکوعوسجودمیکنند،بهشگفتیدرمیآید،وآثار
تربیتیآنرادرروانمسلمینازهمانروزهاینخستیندركخواهد
نمود.کافیاستکهمانقشنمازراموردبررسیقراردهیمکهچه
تأثیرمهّمیدربیدارکردنروحنظموحفظنظامداشتهاست...همین
نظممسلماناندرنماز،روحوحدتویگانگیرادرمیانمسلمانان
زندهکرده،برادری،مساواتوبرابریودستاوردهایاجتماعیاسالم

راعمالًایجادمینمودهاست.
)ایندانشمندمشهوراروپائی،قبالًازرهبرانحزبکمونیستبود
کهپسازتحقیقدینمسیحیترابرگزیدوسپسدرپیتحقیقات

عمیق،بهدیناسالممشّرفگردید.(2

1  . ثواب االعامل، ص 291.

2  . اسالم از دیدگاه دانشمندان، ج 1، ص 34.
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کجا با این عجله؟!16ـ کجا با این عجله
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نماز ازخواندن واجب، نماز ازخواندن کردنپس دعا ـ 243
مستحبیبهتراست1،وپیامبرمهربانی؟ص؟فرموده:بعدازهرنماز

واجبدعاییمستجابدارید.2
 

ـخواندنتعقیباتبعدازنماز،تأثیرشبرایوسعترزقو 244
امامصادق؟ع؟  روزیازکارکردن،بیشتراست.3

 
ـشیطاندرونماصرارکردکهبیابرویمگناهکنیم! 245

گفتمبرویم...
اماضایعشدیموبرگشتیم.

یاددعایبعدازنمازمافتادم:»خدایانگذارگناهکنم...«.4
 

ـهرکسبعدازنمازواجب،تسبیححضرتفاطمهزهراس 246
امامصادق؟ع؟ رابجاآورد،تمامیگناهانشآمرزیدهمیشود.5

 
ـتسبیحاتحضرتزهرا؟اهع؟،34مرتبه»اهللاکبر«،33مرتبه 247
»الحمدهلل«و33مرتبه»سبحاناهلل«استکهبایدآهستهوشمرده
شمرده،باتوجهبهمعانیآنگفتهشود.دراینخصوصبهجریانی

1  . کافی، ج3، ص 342.

2  . امالی مفید، ص 118.

3  . وسایل الشیعه، ج 6، ص 429.

4  . از من به نزدیک رت، ص 8.

5  . بحار االنوار، ج 82، ص 332.
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اشارهمیکنیم.
براینمازجماعتراهافتادم.خیابانشلوغبود.پرسیدمچهخبر
است؟!گفتند:شاهوزنشقصدزیارتدارنداینجاایستادهایمتاآنها
راببینیم.گفتمبیاییدبهنمازبرویم،کسیاعتنانکرد.واردمسجدشدم
هیچ کسنبود.سراغخادمرفتمتابااونمازجماعتبخوانمدیدماو

همرفتهاست.
دلمشکستکهچرامردمنسبتبهنماز....

دعاکردمخدایا!یکنفررابفرستتانمازجماعتبخوانیم.دیدم
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آقاییواردمسجدشدودرمحرابایستاد.ناخواستهبهاواقتداکردم.
نمازشتمامشدامانمازاونمازانسانهایعادینبود.بعدازنماز،
بسیارآراموآهستهوباطمأنینهخاصیتسبیحاتراگفت.تسبیحات
آیۀاهللنمازی؟حر؟  کهتمامشددیدمکسینیست.

 
ـاگرکسینمازشرابخواندوبعدازآندعایینکندونمازرا 248
تركکند،ازجانبخداندامیآیدآیااینبندهباماکارینداشت؟!آیا
ازماخواستهاینداشت؟!آیانمیداندکهبرآوردهکردنخواستههایش
امامصادق؟ع؟   بهدستمناست؟!1

 
ـامامسجاد؟ع؟درمناجاتشدرخواستمیکند: 249

پروردگارا!یادپدرومادرمراپسازهرنمازازخاطرمنبر.)تابرای
آناندعاکنموبرایشانازتوآمرزشخواهم(2

 
ـامامصادق؟ع؟فرمود:مافرزندانمانراامرمیکنیمبهگفتن 250
تسبیحفاطمهزهرا؟اهع؟،چنانچهدستورمیدهیمآنانرابهنماز
خواندن،پسهمانااگرکسیبرآنمداومتداشتهباشدعاقبتبه

خیرمیشود.3

1  . بحار االنوار، ج 82، ص 323.

2  . صحیفه سجادیه، دعای 24، )دعا برای پدر و مادر(.

3  . کافی، ج 3، ص 343.
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ـسجدهشکربعدازنمازازالزمترینوواجبترینمستحبات 251
است،چراکه:
 نمازراکاملمیکند،	
 خداوندراراضیمیکند	
 امامصادق؟ع؟	 ومالئکهرابهتعجبمیآورد.1

 
ـسؤال:اگردعاوتسبیحاتخوباستپسچرادربرخیاز 252

مساجدتکبیرمیگویند؟!

1  . وسایل الشیعه، ج7، ص 6.
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یکیازتعقیباتنمازدعاکردناستوبهتریندعاآناستکهدر
حقدیگرانباشدونیزیکیدیگرازتعقیبات،لعنفرستادنونفرین

کردناست.1
تکبیریکهبعدازنمازگفتهمیشودهممصداقدعابرایدیگران
است)دعابرایانقالب،رهبریورزمندگاناسالم(وهمنفرینبه

دشمناناسالم)مرگبرآمریکا،اسرائیلو...(.
 

ـامامباقر؟ع؟میفرماید:بعدازتمامشدننمازواجب،از 253
جایتحرکتمکنمگراینکهبربنیامیهلعنتبفرستی.2

 
ـبازمتنشعرمآوازخــداست 254

بافصلمثنـــویبی انتهاست   
بازبایددرثناییایـــن چنین

حمُدهللخواندوربالعالمین   
علیشاهرخیفلسفی

 
ـیکیازتعقیباتکهبسیارسفارششده،خواندنسورهی 255
توحیدبعدازهرنمازواجباستوامامصادق؟ع؟میفرمایدکسی
کهآنرابخواند،خیردنیاوآخرتبرایشجمعمیشودوگناهان

خودشوپدرومادرشوفرزندانشبخشیدهمیشود.3

1  . وسایل الشیعه، ج 6، ص 462.

2  . هامن.

3  . کافی، ج 2، ص 622.
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مسیـــــر انحرافــݡی17ـ مسیر انحرافی
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ـمردیخدمترسولخدا؟ص؟آمدودرخواستنصیحتکرد. 256
حضرتفرمود:نمازراازرویعمدتركمکن،زیراکسیکهنمازرا

عمداًتركکندملتاسالمازاوبیزاراست.1
 

ـکسیکه: 257
 نمازصبحرانخواند)عمدی(،قرآنازاوبیزاراست.	
 ظهررانخواندپیامبران؟مهع؟ازاوبیزارهستند.	
 عصررانخواند،فرشتگانازاوبیزارهستند.	
 مغربرانخواند،دینازاوبیزاراست.	
 عشاءرانخواند،خداوندازاوبیزاراست.2پیامبراکرم؟ص؟	

 
ـهمههستی،درنمازند، 258

بی نماز،
برگجداافتادهازدرختهستیاست.

 
ـکسیکهنمازراتركکندبویبهشتبهمشامشنخواهدرسید.3 259
پیامبراکرم؟ص؟

 
ـانسانبرایزندهماندن،بهتپشقلبنیازدارد.اگرقلباز 260

1  . کافی، ج 3، ص 488.

2  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 88.

3  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 104.
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حرکتبایستدمرگفرامیرسد.
برایروحانسانهمخداقلبیقراردادهاست؛

نمازمانندتپشقلب،برایایماناستکهبدونآن،ایمانزندهنخواهد
ماند.

ووقتیقلِبروحُمرد،انسانقسیالقلبمیشود.
 

ـهنگامظهر،هرموجودیدرآسمانوزمیناستخداراتسبیح 261
میکندودرهایآسمانگشودهمیشودودعابهاجابتمیرسد.و
چونخداوندخواستکهامتمندراینکارهاشریکباشند،نماز

ظهررابرآنانواجبکرد.1
حالکهچنیناست،انساننبایدوصلهناهمرنگموجوداتباشد.

 
ـنمازبهترینعملاست؛چراکهانسانرادرراهیمی اندازدکه 262
اورابرایآنآفریده اند،واین،هنرنمازاست.پسبی نمازدرراهنیست؛
دورازقافله،درصحرایسرگردانی،بیراههمی پیمایدوچونپشتبه

مقصددارد،هرچهبیشترمی رود،دورترمی شود.2
 

ـبهشتیانازجهنمیانسؤالمیکنندچهچیزیشمارابهدوزخ 263
واردساخت؟!

1  . روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 246.

2  . لحظه دیدار نزدیک است، ص 65.
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قرآنکریم. اهلجهنممیگویند:ماازنمازگزاراننبودیم.1
 

ـدرتو 264
بهاری

برایبوییدن
پاییزی

برایبوسیدننیست
***
بینماز

عبدالعظیمصاعدی   باغیبیفصلاست.
 

ـازامامصادق؟ع؟پرسیدمگناهانکبیرهکدامند؟! 265
ـربا ـعاقوالدین،4 ـقتلانسانی،3 ـکفربهخدا،2 امامفرمود:1

ـ... ـخوردنمالیتیم،6 خواری،5
بهامامعرضکردم:چراتركنمازراجزءگناهانکبیرهبهحساب

نیاوردید؟!
امامفرمود:اولینچیزیکهگفتم،چهبود؟!گفتم:کفر.

حضرتفرمود:تركکنندهنماز،کافراست.2
 

ـحرکتماهیهاتماشاییاست.اولخودراخموراستکردهو 266

1  . مدثر/ 40 ـ 43.

2  . وسایل الشیعه، ج 15، ص 322.
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بعدقامتکشیده،سپسحرکتمیکنند.اینخموراستهااگرنباشد
ماهیهاقفلشده،قدمازقدمبرنمیدارندونمازبرایهریکازما

چیزیشبیههمانخموراستشدناست.
انسانبینمازدردنیایمعنویتحرکتیندارد،آنقدرمیماندتابگندد....1

 
ـادعایعشقبهخدا،ازکسیکهسجادهدلتنگحضوراوست؛ 267

پذیرفتنینیست...
نمازنجوایعاشقانهبامحبوباست....

 
ـروزیبرادرمجبرئیلنزدمنآمد.درحالصحبتکردنبودیم 268
کهصدایهولناکیآمد،حالجبرئیلعوضشد!!پرسیدم:اینچه

صداییبود؟!
جبرئیل؟ع؟فرمود:ایمحمد!خدایمتعالدردوزخچاهیآفریدهکه
اندازه یآنچاه،مسافتسیزدههزارسالاست!سنگسیاهیدرچاه

انداختهبودندکهامروزآنسنگبهتهچاهرسید.
سؤالکردم:اینچاهبرایچهکسانیاست؟!جبرئیلجوابداد:برای

بی نمازانوشراب خواران.2
 

ـآنانکهدربرابرعظمتخدا،رکوعوسجودنکنند،دربرابر 269
بندگانیمانندخود،حقیرانهبهخاكخواهندافتاد.استادجوادمحدثی

1  . سلوک باران، ص 50.

2  . داستان هایی از مناز، 87.
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نسیــــــــــم سحــــــر18ـ نسیم سحر
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ـآیۀاهللمرعشینجفی؟حر؟دروصیتنامهاشمینویسد: 272
سجاده ایکه70سالبررویآننمازشببهجاآوردمبامندفن

شود.1
 

ـهمهچشمهادرقیامتگریانند،مگرسهچشم: 273
	،)چشمیکهازآنچهخداحرامکردهبرهمنهادهشود)بستهشود
	،چشمیکهدرشب،بهخاطرعبادت)نمازشب(بیداربماند
	چشمیکهازخوفخدادردلشب،گریهکند.2امامصادق؟ع؟

 
ـیکسالدرقمبرفزیادیآمدهبود.امام؟حر؟نصفشب 274
میآمدکنارحوضمدرسهوبههرزحمتیبودیخآنرامیشکست،
وضومیگرفتومیرفتدریکیازکالسهایمدرسه،مشغول

نمازشبمیشد.3
 

ـنمازشبهدیهمؤمناستبهخدا،پسهدایایخودرانیکو 275
امامباقر؟ع؟   کنیدتاجوایزشمانیکوباشد.4

 
ـرسیدنبهلقایخداوندسفریاستکهدركنمیشودمگربا 276

1  . وصیت نامه آیۀ الله مرعشی نجفی، ص 19.

2  . کافی، ج 2، ص 482.

3  . چهل چراغ معنوی، ص 47، با اندکی ترصف، به نقل از آیۀ الله خوانساری.

4  . ارشاد القلوب، ج 1، ص 92.
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امامحسنعسکری؟ع؟   شبزندهداری.1
 

ـجنیدبغدادیازعرفایبزرگبود.اورادرخوابدیدندو 277
پرسیدند:خداوندچگونهباتورفتارکرد؟!

گفت:جزچندرکعتنمازکوتاهیکههنگامسحرهابهجاآوردم،
چیزدیگریسودنبخشید.2

 
ـبرشمابادبهنمازشب،پسهماناهیچبندهاینیستکهدر 278
دلشب،نمازشبراهمراه70مرتبهاستغفارمیخواندمگراینکه:

 ازعذابقبرنجاتپیدامیکند،	
 ازآتشجهنمنجاتپیدامیکند،	
 عمرشطوالنیمیشود،	
 ورزقوروزیاشزیادمیشود.3	

امامرئوفومهربان،امامرضا؟ع؟
 

ـعالمهیطباطبایی؟حر؟میگوید:آیۀاهللقاضی؟حر؟بهمن 279
گفتند:

فرزندم!دنیامیخواهینمازشببخوان،آخرتمیخواهینمازشب
بخوان.4

1  . بحار االنوار، ج 75، ص 380.

2  . هزار و یک نکته درباره مناز، ص 96.

3  . بحار االنوار، ج 84، ص 161.

4  . زیر این حرف ها خط بکشید، ص 89.
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ـدینیکهمیگویدهنگامسحردرنمازشبحداقل40نفررا 280
دعاکن،هماندینمیگویدروزهمبهفکرحلمشکل40مؤمن

ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ
�ظَ

�ظَ آیۀاهللجوادیآملی حݩݩݩَ    باش.
 

ـوقتیبندهایمشغولنمازشبمیشوددرحالیکهخوابدر 281
چشماناوسنگینیمیکند،خداوندمتعالبهمالئکهمباهاتمیکند
ومیفرماید:آیانمیبینیدبندهیمراکهدرنیمه یشبازبسترخواب
برخاستهوبهخاطرخواندننمازیکهبراوواجبنکردهامخواب

شیرینرارهاکرده؛پسشاهدباشیدمناوراآمرزیدم.1
پیامبرنورورحمت؟ص؟

1  . ارشاد القلوب، ج 1، ص 91.
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ـکمزخروسیمباشمشتپریبیشنیست 282
ازسرشـبتاسحرذکـــرخــدامیکند. 

 
ـحضرتلقمان؟ع؟بهپسرشمیگفت: 283

فرزندعزیزم!مباداخروسازتوهوشیارترباشد...
درسحرگاهانبهآوایبلندنداسرمیدهددرحالی کهتودرخوابی!!1

 
ـبرخاستنبراینمازشب، 284

 بدنراتندرستوسالممیکند.	
 رضایتوخشنودیخدارادرپیدارد.	
 شیوهیانبیاراانجامدادناست.	
 امامعلی؟ع؟	  رحمتخداراجلبمیکند.2

 
ـسعدیمیگوید:درایامطفولیتشبیدرخدمتپدرنشسته 285
ومشغولعبادتبودموقرآنمیخواندم.گروهیهماطرافما
خوابیدهبودند.بهپدرگفتمازاینهاکسیبیدارنمیشودنمازشبی

بخواند؟!چناندرخوابغفلتهستندکهگوییمردهاند!!
پدرمگفت:جانپدر!توهماگرمیخوابیدیبهترازآنبودکهغیبت

اینهارابکنی.3

1  . ارشاد القلوب، ج 1، ص 72.

2  . محاسن، ج 1، ص 53.

3  . آثار عجیب مناز، ص 84، با اندکی ترصف.
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ـهماناخدایکریممباهاتمیکندبهبندهایکهنمازشبرادر 286
امامصادق؟ع؟    روزقضاکند.1

 
ـقبلازکسالتحضرتامام؟حر؟شب هایکیازبچههایپاسدار 287
پشتدراتاقشانمیخوابید.روزیازاوپرسیدم:شماکهمدتیاست
شب هامراقبامامبودهاید،هیچخاطرهایازایشانندارید؟!گفت:چرا،
دارم.اماممعموالًدوساعتماندهبهاذانصبحبیدارمیشدند.یکشب
متوجهشدمدارندباصدایبلندگریهمیکنند.متأثرشدموشروعکردم
بهگریهکردن.مدتیبعدامامرهبرایگرفتنوضوازاتاقبیرونآمدند.
مراکهباآنحالدیدند،گفتند:تاجوانیقدرخودترابدانوخدارا
عبادتکن.لذتعبادتدرجوانیاست.آدموقتیپیرمیشود،دلش

میخواهدعبادتکند،ولیحالوتوانیبرایشنماندهاست.2
 

ـبرخیازکارهامانعمیشودکهانسانبراینمازشببیدارشود، 288
مثل:

 دروغ،3	
 پرخوری،4	
 گناه.5	

1  . بحار االنوار، ج 84، ص 202.

2  . پیشانی و خاک، ص 26.

3  . علل الرشایع، ج 2، ص 362.

4  . الدعوات )للراوندی(، ص 74.

5  . کافی، ج 2، ص 272.
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ـ چرا قبول نمی شود؟! چرا قبول نمی شود؟!19
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ـایداوود!آننمازگزارکهبهناموسمردممؤمن،زیادنگاهمیکند 289
)دیدهیگناه آلوددارد(وبهخودشمیگوید:اگرصاحبقدرتیشوم

گردنهمهرامیزنم)ظلممیکنم(،مننمازاورابهصورتشمیزنم.1
 

ـازنمازآنمقدارقبولمیشودکه،شخصنمازگزارراازگناه 290
امامصادق؟ع؟   دورمیکند)مانعمیشود(.2

 
ـهرکسبهپدرومادرخودازرویخشموعصبانیتنگاهکند، 291
خداوندهیچنمازیراازاوقبولنمیکند،هرچندپدرومادرشبهاو

امامصادق؟ع؟   ستمکردهباشند3.
 

ـشمروعمرسعدهمنمازمیخواندند،آیافایدهایبرایشان 292
داشت؟!

یکیازمهمترینشرایطقبولنماز،داشتنوالیتمعصومین؟مهع؟ استو
نمازبیوالیتپذیرفتهنمیشودهرچندتمامعمرشراانسانبهعبادت
بگذراند.معاویهامامجماعتبوداماباامیرالمؤمنین؟ع؟همجنگ
میکرد،نمازچنینافرادیمانندتخمهیپوکیاستکهظاهرشخوب
وزیباستاماازدرونتهیاستواگراینتخمه،کاشتههمشودوبعد
ازکاشتهشدن،خیلیخوبموردرسیدگیقرارگیردبازهمچیزیاز

آنروییدهنمیشود.

1  . بحار االنوار، ج 84، ص 275.

2  . تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 162.

3  . کافی، ج 2، ص 349.
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امامسجاد؟ع؟درکالمیبهدونکتهدرخصوصقبولینمازاشاره
میکند:
 داشتنوالیتاهلبیت؟مهع؟،	
 بیزاربودنازدشمناناهلبیت؟مهع؟.1	

 
ـخداوندقبولنمیکندمگرعملنیکرا،پسچگونه،نمازیرا 293

کهانساننسبتبهآنسستیواهمالکاریکردهرابپذیرد.2
امامصادق؟ع؟

1  . روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص 6.

2  . کافی، ج 3، ص 269.
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ـکسیکهغیبتمسلمانیراکندخداوندتاچهلروزنمازو 294
روزهاشراقبولنمیکندمگراینکه]ازاوحاللیتبطلبد[واوراضی

شود.1
پیامبراکرم؟ص؟

 
ـعبادتکردنکسیکهازحرامرزقوروزیخودراتهیهمیکند 295

مانندساختمانسازیبررویشنزار]یاآب[است.2
پیامبراکرم؟ص؟

1  . بحار االنوار، ج 72، ص 258.

2  . عدۀ الداعی، ص 153.
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ـخداوندمتعالفرمود:نمازکسیرامیپذیرمکه: 296
 درمقابلعظمتمنخاضعباشد.	
 ازخواسته هاینفسانیبهخاطرمن،دوریکند.	
 روزشرابایادمنبهپایانبرد.	
 امامصادق؟ع؟	  بربندگانم،بزرگینفروشد.1

 
ـایاباذر!بپرهیزازاینکهبابرادردینیاتقطعرابطهکنی،چراکه 297
پیامبرنورورحمت؟ص؟  اعمالتپذیرفتهنمیشود.2

 
ـگفت: 298

حاجآقا!منشنیدهاماگرانساندرنمازمتوجهشودکهکسیدرحال
دزدیدنکفشاوست،میتواندنمازرابشکندوبرودکفششرابگیرد؛

درستاستحاجآقا؟!
شیخگفت:درستاستآقا.

نمازیکهدرآنحواستبهکفشتاست،اصالًبایدشکست!
 

ـقسمبهخداییکهمرابهرسالتبرگزید،کسیکهجرعهایاز 299
شراببنوشدخداوندمتعالتا40شبانهروزنمازشراقبولنمیکند.3

پیامبراکرم؟ص؟     
 

1  . محاسن، ج 1، ص 15.

2  . وسایل الشیعه، ج 12، ص 264.

3  . جامع االخبار، ص 149.
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ـسؤال:یعنیاگرکسیشرابخوردتا40روزنمازنخواند؟! 300
درستاستکهتااینمدتنمازشقبولنیستامانمیتواندنمازشرا
تركکندواگرنمازراتركکردگناهیبدترازشرابخواریانجامداده
استواینراهمبداندکههروقتتوبهکند)حتیروزاول(،خداتوبهاش
راقبولمیکندواینمانعهمازسرراهقبولینمازشبرداشتهمیشود.

 
ـچه 301

رازیست
دروقتنماز

همهچیز
یادممیآید
جزنماز!...
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پیوند هفتگݡی20ـ پیوند هفتگی
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ـساعتیدرروزجمعههستکهدرآنلحظهدعامستجاب 302
استوآنلحظهایاستکهامامجمعهخطبههایشراتمامکردهوبه

سمتصفهایجماعتبرایخواندننمازمیآید.1
امامصادق؟ع؟

 
ـفرشتگانروزجمعهفرستادهمیشوندتابردرهایمساجد 303
ایستادهونامشرکتکنندگاندرنمازجمعهرابهترتیبورودبهنماز

پیامبراسالم؟ص؟     بنویسند.2
 

ـنمازجمعهسمبلاست،نشاندهندهیابعادگوناگوناست؛اوالً: 304
نمازاست؛یعنیذکرویادخداستوثانیاً:جهتدهندهیبهزندگی

ݢلݡلهݥݥݥݥݥݥ ݢ ݢ ݢ ݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݥݥݥݥݥݥݢ هݩݩݩݩُ
�ظَ

�ظَ امامخامنهای حݩݩݩَ    اجتماعوفرداست.
 

ـاگردوستدارید: 305
	،فرشته هابرایشمادعاکنند
	،نامتانرادربرگه هایمخصوصبنویسند
	،ازهراسروزقیامتدرامانباشید
	3.ورحمتخدایمهربانشمارافراگیردبهنمازجمعهبروید

 
ـکسیکهبهسوینمازجمعهقدمیبردارد،خداوندبدنشرابر 306

امامصادق؟ع؟   آتشحراممیکند.4

1  . کافی، ج3، ص 414.

2  . من ال یحرضه الفقیه، ج 1، ص 426.

3  . چهل حدیث در ثواب مناز جمعه، عباس عزیزی.

4  . امالی صدوق، ص 366.
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ـنمازجمـعه،دریایخروشان 307
زرحمت،چشمهایفیاضوجوشان  

جـالیدل،اذاندلــربایش
بالیجــــاندشـــمن،خطبههایش  

حسان
 

ـنمازجمعهعالوهبرآثاروبرکاتدنیویواخروی،دارای 308
برکاتاجتماعینیزهست؛مثل:

	،افزایشگسترهاطالعاتمردمدرزمینههایمختلف
	،ایجادهمبستگیوانسجامهرچهبیشتردرمیانصفوفمردم
	.مکانیبرایدیداروزیارتمردمبایکدیگر

 
ـمردیبادیهنشینبهمحضرپیامبراسالم؟ص؟آمدوگفت: 309

منچندینبارآمادهیحجشدمولیامکاناتانجامآنبرایمفراهمنشد.
حضرتدرجوابفرمودند:بهنمازجمعهبروکهحجفقراست.1

 
ـشهید»نوروزعلیامیرفخریان«،هرروزبهیکیازمردمروستا 310
درکشاورزیکمکمیکرد.روزجمعهکهداشتیمباهمبهیکنفر
کمکمیکردیمنزدیکظهربهمنگفت:امروزجمعهاستبایدبهنماز

جمعهبرویم.
دستهایشرادرجویآبشستوبهمنگفت:اگرمردمفضیلت

نمازجمعهرابدانندباپایبرهنهمیروندونمازرااقامهمیکنند.2

1  . تهذیب االحکام، ج 3، ص 237.

2  . زیر این حرف ها خط بکشید، ص 42.
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ـاگرمردمارزشسهکاررابهدرستیمیفهمیدندبرایانجامآن، 311
برروییکدیگرشمشیرمیکشیدندکهعبارتنداز:

اذانگفتن،رفتنبهنمازجمعهوایستادندرصفاولنمازجماعت.1
پیامبراکرم؟ص؟

 
ـدرحدیثمعراجخداوندمتعالبهپیامبراسالم؟ص؟وحیکرد: 312
آیامیدانیچهچیزهاییدرجاتانسانهارازیادمیکندوآنهارابه

مننزدیکمیکند؟!
پیامبرفرمود:شمامی دانیدایموالیمن.

خدایمهربانفرمود:وضوگرفتندرسختیهاورفتنبهسوینماز
امامکاظم؟ع؟     جمعه.2

 
ـچهاردستهاند)کهگناهانآنانآمرزیدهوپاكمیشود(واعمال 313

خویشراازنوشروعمیکنند:
	،مریضآنگاهکهبهبودییابد
	،کافر،پسازآنکهمسلمانشود
	،حاجی،پسازآنکهعملحجرابهپایانرساند
	وکسیکهازرویایمانوبهخاطرخدا،درنمازجمعهشرکت

کندوبرگردد.3

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

1  . بحار االنوار، ج 81، ص 156.

2  . بحار االنوار، ج 86، ص 196.

3  . بحار االنوار، ج 65، ص 289.
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سؤاالت مسابقه
الف- عبادتی که تعطیلی ندارد؟

1- ياد خدا 
2- نماز

3-  روزه

ب - کسی که نماز را عمدًا ترک کند دین را ....... کرده است.
1- خوار  

2- بیارزش       
3- ویران

پ- در دوران ظهور امام زمان؟جع؟ کدام پیامبر پشت سر ایشان به نماز 
میایستد؟

1-حضرت خضر ؟ع؟ 
 2- حضرت عیسی؟ع؟

3-حضرت الیاس؟ع؟

ت - مراد از محافظت از نماز:
1- در اول وقت خواندن است. 

2-قضا نشدن آن است.    
3-با حواس جمع خواندن است.

ث -چرا آن مرد در قبرش یک تازیانه از آتش خورد؟
1- يک روز نماز نخوانده بود.

2- يک نماز بدون وضو خوانده بود.   
 3- اهل نماز نبود.

ج - اولین سؤالی که امام خمینی؟حر؟ در نوفل لوشاتو پرسید:
1- جهت قبله کدام است. 

2- اذان شده يا نه.
3- ساعت چند اذان میشود.
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ح - کسی که نماز را ضایع کند روز قیامت:
1- با فرعون محشور میشود.
2- با هامان محشور میشود. 

3- با فرعون و هامان محشور میشود.

خ - امام کاظم؟ع؟ فرمود: مؤمن از چهار چیز ، بینیاز نیست. آنها 
عبارتند از:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

يــا  ارســال   ... پیامــک  شــماره  بــه  را  پاســخنامه  رقمــی  هفــت  عــدد 
بفرســتید. آدرس...  بــه  را  پاســخنامه 

در صورت برگزاری مسابقۀ پیامکی، سوال آخر حذف می شود.

.....................................................

نام:
نام خانوادگی:

آدرس و شمارۀ تماس:
.....................................................

پاسخنامه را به محلی که مسابقه را برگزار کرده، تحویل دهید.

حجثتپبالف

1

2

3
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بررسی آسیب های ماهواره بر 
خانواده، فرزندان، اجتماع و...

و راهکار های دوری از ماهواره
قیمت: 6000 تومان

قیمت همراه با سی دی: 7000 تومان

پاسخ به سؤاالت اساسی 
دانش آموزان درباره نماز؛ چرا نماز 
بخوانیم، چرا با نماز از خدا تشکر 
کنیم، چرا عربی نماز بخوانیم، 
چرا بی نمازها از رفاه و آسایش 
برخوردارند و ...
قیمت: 4000 تومان
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معارف نماز برای دانش آموزان 
وان به همراه داستان،  با نثری ر

لطیفه، یادی از شهدا، پرسش و 
پاسخ و ثانیه ای تفکر

قیمت: 4500 تومان

معارف نماز با محوریت خاطرات 
شهدا در 14 موضوع جذاب، 
مانند: دیر نشود، دزدی نکنیم، 
وسی، نماز آخر  و ... شب عر
قیمت: 5000 تومان

ویج معارف نماز،  برای تر
این کتاب ها با تخفیف ویژه عرضه می گردد.




