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مقدمه
نماز در ديدگاه حضرت امام قدس سره از اهميتى خاص و جايگاهى بس واال برخوردار است به گونه اى كه به جرأت مى
توان گفت :آنچه در سيره علمى و عملى آن بزرگوار مانند ماه تمام درخشش دارد نماز است .شاهد اين سخن ،دو تأليف با
عظمت «سرالصلوة» و «آداب الصلوة» است كه آن عزيز به رشته تحرير در آورده و در بين تأليفات موجود درباره نماز ـ
از متقدمين گرفته تا متأخرين ـ مانندى براى آن نمى توان يافت.
عالوه بر اين ،در ساير تأليفات اخالقى ـ عرفانى حضرت امام مانند كتاب شريف «چهل حديث» در ارتباط با نماز و اهميت
آن مباحثى مطرح گرديده و در سخنرانى ها و ديدارهاى عمومى ايشان مسائل مربوط به نماز مورد عنايت ويژه قرار گرفته
است .سيره عملى آن بزرگوار نيز در تمام لحظات زندگى ،به ويژه آخرين روزهاى حياتش ،گواه صادقى است بر اين مدعا
ّ
شاءّللا در اين كتاب به نمونه هايى از آن اشاره خواهيم كرد.
كه ان
هدف اصلى از گردآورى اين كتاب ،آشنايى جوانان عزيز با ديدگاه هاى ناب حضرت امام درباره نماز و به ويژه بحث
حضور قلب در نماز است؛ چرا كه به قول آن بزرگوار :نماز همراه با حضور قلب ،معجونى است الهى كه براى درمان تمام
دردها و نقص هاى نفوس فراهم آمده 1و چنين نمازى «قرة العين اهل سلوك و حقيقت معراج قرب محبوب» 3است.
در اين روزگار كه با توسعه اينترنت و شبكه هاى ماهواره اى ،دهكده جهانى محقق گرديده و لحظه به لحظه قلوب جوانان
متوجه زرق و برق عالم مادى و عرفان هاى كاذب و عالم كثرات ـ در قبال توحيد و توجه كامل به خداوند سبحان ـ مى شود،
بهترين و مؤثرترين وسيله پيشگيرى از نفوذ فرهنگ سراسر نيرنگ و فريب غرب ،ترويج نماز در جامعه ،به ويژه بين
جوانان است؛ زيرا اين معجون الهى داراى خاصيتى است منحصر به فرد كه در هيچ يك از عبادات آن را نتوان يافت.
حضرت امام را در اين زمينه سخنى است شنيدنى:
« در بين اطاعات و عبادات ،هيچ يك به مرتبه اين نماز كه معجونى است جامع الهى كه متكفل سعادت بشر است و قبولى آن
موجب قبولى جميع اعمال است نمى باشد ،پس بايد در طلب آن جديت تا ّم نماييد و از كوشش مضايقه نكنيد و در راه آن تحمل
مشاق [سختى ها] نماييد»3.
اميد است اين وجيزه ،به لطف خداوند سبحان بتواند قلوب خوانندگان را از عشق به نماز سيراب و سرشار و دل ها را
متوجه اين معجون جامع الهى سازد و در ترويج فرهنگ نماز در كشور امام زمان ،روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه
ّ
شاءّللا.
الفدا مؤثر واقع شود .ان
در پايان تذكر دو نكته را ضرورى مى دانم:
 .1در متن حديث و ساير مطالب نقل شده از حضرت امام ،كلماتى كه احتياج به معناى لغوى داشته ،با قلمى متمايز داخل
قالب [ ] آمده تا متن حديث راحت تر فهميده شود .همچنين در مواردى كه اضافه كردن كلمه اى ،خواندن و فهميدن متن
نوشته هاى حضرت امام را آسانتر مى نموده ،آن كلمه داخل قالب[] آمده است.
 .3در ترجمه آيات قرآنى در مواردى از ترجمه قرآن بر اساس الميزان ،اثر حجت االسالم آقاى سيدمحمدرضا صفوى
استفاده كرده ام.
 .3در مواردى كه ازمتن كتاب هاى حضرت امام استفاده شده ،اگر در متن ،به پاورقى ياپى نوشت اشاره شده است ،در
صورت نياز ،از همان پاورقى يا پى نوشت در پاورقى كتاب حاضر استفاده شده است.
زمستان  16ـ حسن قدوسى زاده

فصل اول
اهميت نماز در سيره علمى و عملى امام
الف .نماز در سيره علمى امام
حضرت امام قدس سره در دو كتاب سرالصلوة و آداب الصلوة كه به شرح مبسوط اسرار نماز پرداخته اند و همچنين در
كتاب چهل حديث ،در شرح حديث بيست و ششم ]حضور قلب در عبادات] با جمالتى بسيار بلند ،به توصيف جايگاه واالى
نماز در بين عبادات اشاره نموده و خواننده را به تفكر عميق و توجه بسيار ويژه به اين عبادت الهى فرا مى خوانند .آنچه
در ذيل مى آيد نمونه هايى است از اين توصيف ها:
 .1سرمايه سعادت
«سرمايه سعادت عالم آخرت و وسيله زندگانى روزگارهاى غيرمتناهى نماز است9».
 .3باب االبواب
«نماز كه باب االبواب محضر ربوبيت و حضور درگاه اوست1».
 .3نردبان عروج
«نماز كه در بين عبادات و مناسك الهيه سمت جامعيت و عموديت دارد ...و بُراق سير و َرف َرف عروج اهل معرفت و
اصحاب قلوب نماز است6».
ّ
«ميزان در كمال انسانيت و حقيقت آن ،عروج به معراج حقيقى و صعود به اوج كمال و وصول به باب ّللا ،با مرقات
[نردبان] نماز است7».
 .9تركيب قدسى
َى الجالل و الجمال فراهم آمده و تصفيه شده
«مطلق عبادات و خصوصا نماز ،كه يكى از تركيبات قدسيه است كه بِيَد ِ
[است]1».
 .1ثناى حق به جميع اسماء و صفات
«عبادات ،مطلقا باب ثناى معبود است؛ منتها هر يك از آنها ثناى حق است به نعتى از نعوت [صفتى از صفات] و اسمى
از اسما [حق ]مگر نماز كه ثناى حق است به جميع اسماء و صفات3».
 .6ذكر جامع و اسم اعظم
« فطرت شهمه بشر عاشق سعادت مطلقه است؛ زيرا كه فطرت ،كمال طلب و راحت طلب است و حقيقت سعادت ،كمال
مطلق و راحت مطلق است و آن در نماز كه خيراالعمال است قلبا و قالبا و ظهورا و بطونا حاصل آيد؛ زيرا كه صلوة به
حسب صورت و ظاهر ،ذكر كبير و جامع است و ثناى به اسم اعظم است كه مستجمع جميع شئون الهيه است10».
 .7معجون روحانى ساخته شده به دست جمال و جالل حق
«اى عزيز! تو نيز به قدر ميسور و مقدار مقدور ،اين وقت مناجات را غنيمت شمار و به آداب قلبيه آن قيام كن ،و به قلب
خود بفهمان كه مايه حيات ابدى اخروى و سرچشمه فضايل نفسانيه و رأس المال [سرمايه] كرامات غير متناهيه به
مراودت و مؤانست با حق است و مناجات با او ،خصوصا نماز كه معجون روحانى ساخته شده با دست جمال و جالل حق
است و از جميع عبادات جامعتر و كاملتر است11».
 .1كاملترين راه سير و سلوك و پيروزى در جهاد اكبر
«فرزندم ، 13از خود خواهى و خود بينى به درآى كه اين ارث شيطان است كه به واسطه خود بينى و خود خواهى از امر

خداى تعالى به خضوع براى ول ّى و صف ّى [برگزيده] او ج ّل و عال سر باز زد .و بدان كه تمام گرفتاريهاى بنى آدم از اين
ِل» 13در
ارث شيطانى است كه اصل اصول فتنه است ،و شايد آيه شريفه « َو قا ِتلُو ُه ْم َحتّى ال تَ ُكونَ فِ ْتنَةٌ َو يَ ُكونَ الدِّينُ ِ ّ ِ
بعض مراحل آن ،اشاره به جهاد اكبر و مقاتله با ريشه فتنه كه شيطان بزرگ و جنود آن ،كه در تمام اعماق قلوب انسان ها
شاخه و ريشه دارد ،باشد .و هر كس براى رفع فتنه از درون و برون خويش بايد مجاهده نمايد .و اين جهاد است كه اگر به
پيروزى رسيد همه چيز و همه كس اصالح مى شود.
پسرم ،سعى كن كه به اين پيروزى دست يابى ،يا دست به بعض مراحل آن.
ه ّمت كن و از هواهاى نفسانيه ،كه ح ّد و حصر ندارد بكاه ،و از خداى متعال ج ّل و عال استمداد كن كه بى مدد او كس به
جايى نرسد .و نماز ،اين معراج عارفان و سفر عاشقان ،راه وصول به اين مقصد است .و اگر توفيق يابى و يابيم به تحقّق
يك ركعت آن و مشاهده انوار مكنون [نهفته] در آن و اسرار مرموز آن ،و لو به قدر طاقت خويش ،ش ّمه اى از مقصد و
مقصود اولياى خدا را استشمام نموديم ،و دور نمايى از صالة معراج سيّد انبياء و عرفاء عليه و عليهم و على آله الصّالة و
السّالم را مشاهده كرديم ،كه خداوند منّان ما و شما را به اين نعمت بزرگ منّت نهد19».
« و اگر روزگار به عارفى ربانى مهلت دهد ،مى تواند تمام منازل سايرين و معارج عارفين را ،از منزلگاه يقظه تا اقصاى
منزل توحيد ،از اين معجون الهى و حبل متصل بين خالق و مخلوق خارج كند11».
ب .نماز در سيره عملى امام
 .1دو ركعت نماز مقبول
حضرت امام در خاطره اى ،در مورد دستگيريشان در شب پانزده خرداد فرموده اند:
به آنها [نظاميانى كه امام را به تهران انتقال مى دادند] گفتم ماشين را نگه داريد تا من نماز بخوانم ـ وقتى ايشان را سوار
اتومبيل كردند قبل از نماز صبح بود ـ گفتند :نمى شود .گفتم :حاال چرا اينقدر متوحش هستيد و مى ترسيد؟ گفتند :آخر مردم
خيلى به شما عالقه دارند ،اگر ما را بگيرند تكه تكه مان مى كنند .اتومبيلهايى هم كه بايستى مراقب اين اتومبيل باشند عقب
مانده بودند و اينها متوحش بودند كه مبادا آنها گير مردم افتاده باشند .من اصرار كردم نگه داريد نماز بخوانم .نگه نداشتند.
گفتم نگه داريد تيمم بكنم ،نگذاشتند .يك مرتبه اتومبيل پنچر شد .من هم از اتومبيل پايين آمدم و تيمم كردم .بعد به اتومبيل
برگشتم و نماز خواندم و به تهران آمديم .امام اضافه فرمودند :شايد در تمام عمرم همان دو ركعت نماز را كه پشت به قبله،
با تيمم و در ماشين خواندم ،خداوند قبول كرده باشد16.
 .3تا نماز نمى خواندند افطار نمى كردند
امام در ماه رمضان ،در هواى پنجاه درجه نجف ،با آن سن و سال و ضعف مفرط ،روزى هجده ساعت روزه مى گرفتند
و تا نماز مغرب و عشا را همراه با نوافل به جا نمى آوردند افطار نمى كردند17.
 .3اهتمام به نماز در حساس ترين لحظات
ظهر آن روزى كه مرحوم حاج آقا مصطفى رحلت كرده بودند و منزل امام پر بود از كسانى كه براى تسليت به محضر
ايشان مى آمدند؛ وقتى همه رفتند ،تا اذان ظهر شد امام بلند شده و تشريف بردند و وضو گرفتند و فرمودند :من مى روم
مسجد .گفتم :اى واى ،آقا امروز هم برنامه هميشگى نماز جماعت خود را ترك نمى كنند .لذا به يكى از خادم ها گفتم :زود
برود به خادم مسجد خبر دهد .وقتى مردم فهميدند كه امام به مسجد مى آيند جمعيت از هر طرف به مسجد ريختند11.
روزى كه شاه فرار كرد ما در نوفل لوشاتو بوديم ،پليس فرانسه خيابان اصلى نوفل لوشاتو را بست ،تمام خبرنگاران
كشورهاى مختلف از آفريقا ،آسيا ،اروپا و آمريكا آنجا بودند و شايد صد و پنجاه دوربين فقط صحبت امام را مستقيم پخش
مى كردند ...براى اينكه خبر بزرگترين حادثه سال را مخابره كنند .شاه رفته بود و آنها مى خواستند ببينند امام چه
تصميمى دارند .امام بر روى صندلى ايستاده بودند در كنار خيابان ،تمام دوربينها بر روى ايشان متمركز شده بود .امام
چند دقيقه صحبت كردند و مسائل خودشان را گفتند .من كنار ايشان ايستاده بودم .يك مرتبه برگشتند و گفتند :احمد! ظهر
شده؟ گفتم بله االن ظهر است .بى درنگ امام گفتند :والسالم عليكم و رحمه ّ
ّللا و بركاته.
شما ببينيد در چه لحظه اى امام صحبتهايشان را رها كردند .براى اينكه نمازشان را اول وقت بخوانند .يعنى در جايى كه
تلويزيون هاى سراسرى كه هر كدام ميليونها آدم بيننده دارد ،سى .ان .ان آمريكا بود ،بى .بى .سى لندن بود تمام تلويزيونها
چه در آمريكا و چه در اروپا بودند .خبرگزاريها همه بودند ،آسوشيتدپرس ،يونايتدپرس ،رويتر و تمام خبرنگاران روزنامه
ها ،مجالت و راديو تلويزيون ها .در چنين موقعيت حساسى امام حرفشان را قطع كردند و رفتند سراغ نماز13.

 .9با شنيدن كلمات نماز به هوش آمدند
امام به نماز اول وقت خيلى عالقه داشتند ،حتى در آخرين روز كه تقريبا ساعت  10شب بود كه اين اتفاق افتاد نماز مغرب
و عشا را با اشاره خواندند ،در حالت بيهوشى بودند ،يكى از دكترها رفت باالى سرشان و براى اينكه آقا را شايد به وسيله
نماز بشود به هوش بياورد ،گفت :آقا! وقت نمازه .همين كه گفت وقت نمازه ،آقا به هوش آمدند و نمازشان را با اشاره
دست خواندند .از صبح آن روز هم مرتب از ما سؤال مى كردند كه چقدر به ظهر مانده؟ چون خودشان ساعت دم دستشان
نبود و آن قدرت را نداشتند كه به ساعت نگاه كنند .يك ربع به يك ربع از ما مى پرسيدند .نه به خاطر اينكه نمازشان قضا
نشود ،به خاطر اينكه نماز را اول وقت بخوانند30.

