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اشاره
ّ
ما در مواجهه با بسیاری از توصیههای مقام معظم رهبری ،موضع تشویقی
داریم؛ از خواندن و شنیدن آنها لذت میبریم و در قلب و بر زبان ،آنها را
تحسین میکنیم ،بدون اینکه خودمان را مخاطب جدی آن سفارشها بدانیم.
با خودمان میگوییم خیلی خوب است این مورد توسط فالن گروه ،مسئولین
ً
یا مدیران یا نظامیها یا اساتید یا  ...اجرا شود .حال ،یا واقعا همینطور است
راه توجیهی
یا میتوانیم اینطور توجیه کنیم .اما توصیههایی هست که هیچ ِ
را باز نمیگذارد و هرطور با آنها مواجه شویم ،روی صحبتشان با ماست؛ «ما»
بهمعنای همۀ آنان که این رهبر حکیم و فرزانه را مقتدای خود قرار دادهاند.
آنچه در این گفتار ،از بیان حضرت آیتاهلل خامنهای در ارتباط با نماز شب
ً
میخوانیم ،قطعا از همین جنس است؛ توصیهای مهم ،جدی و برای عموم.
بیشک یکی از پایههای یک انسان مؤمن و انقالبی ،معنویت است .و بر
ً
ّ
اساس آنچه تقریبا تمام بزرگان و علمای اخالق فرمودهاند و معظمله نیز در
این متن به آن اشاره دارند؛ از مهمترین عوامل معنویت ،عبادت در سحر و
نماز شب است که باید سعی کنیم از آن محروم نمانیم .عمل به این سفارش
ّ
مؤکد ،حیطۀ وسیعی دارد؛ میتواند حداقلی باشد یا حدا کثری ،اما مهم آن
وادی عبادی ندانیم .آنکه توفیق پیدا
است که خود را برکنار و جدا از این ِ

کند و حتی حداقلی و محدود ،نافلۀ شب بخواند ،شیرینی این عبادت چنان
به جانش مینشیند که بهمرور در این موضوع رشد خواهد کرد ،تا انشاءاهلل
از اهل سحر شود.
آنچه در این گفتار میخوانیم ،وقتی برایمان جذابتر و عملیتر میشود که
یک الگو و نمونۀ آشنا را بشناسیم که به آنها عمل کرده و به نتایجش رسیده
باشد .چه نمونهای زیباتر از سیدالشهدای جریان مقاومت ،شهید حاج قاسم
سلیمانی که هر که به او نزدیک شده ،حتی در داغترین معرکههای نظامی،
ً
شاهد شبزندهداری و سوز و اشک آن سردار آسمانی در سحرها بوده .حتما
با انتشار خاطرات و زندگینامههای او ،این از مهمترین ویژگیهای حاج قاسم
ً
ذکر خواهد شد .مناجاتهای سحر او به نتیجه هم رسید .یقینا او در قنوت
نماز شبش دعا میکرد که به یاران شهیدش بپیوندد .و چه زیبا و باعظمت به
خواستهاش رسید .ا گر معتقد و عالقهمند به مسیر حاج قاسم هستیم ،باید به
این توصیۀ او نیز دل و جان بدهیم که به طرق مختلف سفارش میکرد به نماز
ً
شب .دو نمونه از این توصیهها تبرکا در انتهای همین گفتار آمده.
شیرینی نافلۀ شب را به ما عطا بفرما..
خدایا! توفیق درک فیض سحر و چشیدن
ِ


دیماه 139۹

َ
اشراف واقعی
َ
اشراف در هر جامعهای به طبقهای گفته میشود که امتیازی بر طبقات
دیگر دارند .در جوامع مادی ،این امتیاز به امور مادی است ،پولدارها یا
صاحبان مقامات عالیۀ دولتی و یا کسانی که از اصل و نسب برجستهای
َ
برخوردارند ،جزو اشرافند .در جامعۀ اسالمی که محور و مال ِک قضاوت،
َ
ً
مادیات نیست ،طبعا مال ک برای اینکه کسی در زمرۀ اشراف قرار بگیرد
َ
این چیزها نیست .اشراف در امت اسالمی ،این برجستهها و ممتازها
نیستند .ثروتمند ا گر از راه حالل ثروتی بهدست آورده باشد ،وظیفهای
ُ
دارد ،خدای متعال نعمت بیشتری به او داده است ،شکر بیشتری باید
بکند ،پول را بایستی انفاق بکند ،در راه حالل مصرف بکند .برتریای بر
مقام حکومتیای ،دولتیای دارد ،چنانچه
دیگران ندارد .ا گر [ کسی] یک ِ

8

بهحق به این مقام رسیده باشد ،کسی است که توفیق خدمتی پیدا کرده
است ،نوکر مردم است ،خدمتگزار مردم است ،باید به مردم خدمت کند،
َ
منتی بر دیگران ندارد ،اینها اشراف محسوب نمیشوند .یا کسی که از
پدر ما چنین بود ،پدربزرگهای ما چنین
خانوادۀ مهمی است ،بگویدِ :
بودند ،اجداد ما ،طایفۀ ما ،خانوادۀ ما اینطور بودند؛ اینها جزو امتیازات
محسوب نمیشود؛ گیرم پدر تو بود فاضل ،از فضل پدر تو را چه حاصل؟!
َ
َ
اینهم جزو اشراف در جامعۀ اسالمی نیست .پس اشراف یعنی طبقۀ
تجارت عمدهای
ممتاز ،آن کسانی نیستند که پولی دارند ،ثروتی دارند،
ِ
دولتی چنینوچنانی دارند،
بانکی سرشاری دارند ،یا مقام
دارند ،حساب
ِ
ِ
یا خانوادۀ چنینوچنانی دارند ،اینها جزو طبقۀ ممتاز محسوب نمیشوند.
پس در اسالم طبقۀ ممتاز چه کسانی هستند؟93/12/11
ُ
َ
َ
ُ
َ ُ َُ
ُ
صحاب
رآن َو ا
پيغمبر ا كرم در حديثى مىفرمايد« :اشراف ا ّمتی َح َملة الق ِ
َّ
َ َُ ُ
رآن» حامالن قرآنند،
یل».. 1شريفها و عزيزها در امت اسالم
«ح َملة الق ِ
الل ِ
َ
ُ
صحاب
كسانى كه معرفت قرآنى و دانش قرآنى در اختيار آنهاست َ«و ا
َّ
یل» و شبزندهداران.. .آنكسانىكه در راه خدا مشغول به شبزندهدارى
الل
ِ
مىشوند؛ صاحبان شب و آنهايى كه شب را به عبادت الهى و راز و نياز

 .1امالی (شیخ صدوق) /مجلس چهلویکم /حدیث 6
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َ
مىگذرانند ،اشراف امت اسالمى هستند.
َ ُ ُ َّ
الل َ ُّ ُ َ ُّ َ َ َ ّ
َ َُ ُ
اس»[ 1امام صادق]
يل و ِعزه كف االذى ع ِن الن ِ
«شرف الم ِؤم ِن صالته ِب ِ
2
میفرماید :شرافت مؤمن به انجام نافلۀ شب و عزت او در عدم ایذای
60/1/28

دیگران است.

81/7/1

 .1الخصال (شیخ صدوق) /باب الواحد /حدیث 18
 .2اذیتکردن ،آزاررساندن
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با دعا و نوافل ،تا اوج..
ما در هر شبانهروزى هفده ركعت نماز برايمان واجب شده ،سىوچهار
ركعت هم مستحب است ،نوافل مرتب است؛ هر نمازىچند ركعت نافله
دارد ،نوافل شب هم هست ،نيمۀ شب .ترتيبش هم اينطورى است؛ دو
ركعت نافلۀ صبح است ،هشت ركعت نافلۀ ظهر است ،هشت ركعت
نافلۀ عصر است ،چهار ركعت نافلۀ مغرب است ،يک دوركعتى نشسته
هم كه بهجاى يک ركعت حساب مىشود اينهم نافلۀ نماز عشا است،
شد چقدر؟ بيستوسه ركعت .يازده ركعت هم نافلۀ شب است ،اين شد
سىوچهار ركعت ،كه اين سىوچهار ركعت با آن هفده ركعتى كه نمازهاى
ً
يوميۀ ماست ،مىشود مجموعا پنجاهويک ركعت كه در روايات دارد
َ
َ
حدى َو َخ َ
ُ
مسين» 1صاحبان و ياران
صحاب ا ِال
دربارۀ مؤمن ،از جمله« :ا
پنجاهويک ،آن ،همين پنجاهويک است ،پنجاهويک ركعت نماز در
شبانهروز.
ا گر موفق بشويم اين پنجاهويک ركعت را بخوانيم ،اين خيلى فوز 2و فضل
ً
زيادى است .خداى متعال واقعا لطف كرده به ما ا گر اين توفيق را ما پيدا
 .1بحاراالنوار /کتاب الصالة /باب  /3حدیث 19
 .2رستگاری
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كنيم كه پنجاهويک ركعت را بخوانيم.

62/4/19

نبی ّ
[در حدیثی ]،ششمین وصیت از وصایای ّ
مکرم به امیرالمؤمنین
ً
این است که ..حتما نوافل را بخوان 1،نوافل حفاظهای فرایض هستند،
علیهماالسالم

آنچه برای انسان در فریضه الزم است ـ که همان حضور قلب و توجه به
خدای متعال و تقرب الیاهلل است ـ ا گر کمبودی در آنها پیدا شد ،نوافل آن
را جبران میکنند.

91/12/15

حاال ا گر همۀ نوافل را هم نمىتوانيد ،بعضى از نوافل را درک كنيد .البته
ّ
افضل اين نوافل ،نوافل نيمۀ شب است؛ كه نوافل شب« ،صالة الليل»
نمازهاى شب به او گفته مىشود ،كه در آيات شريفۀ قرآن هم چند جا اشارۀ
به اين نمازهاى شب شده و روايات زيادى هم در فضيلت و در كيفيتش
وارد شده62/4/19.
َ َ َّ ُ َ ً
َ
َ
َ
َ
ُ ُُ
َ
ضاج ِع َيدعون ربهم خوفا
آیۀ شریفه میفرماید« :تتجاف ٰى جنوبهم ع ِن الم ِ

 .1امام صادق علیهالسالم در روایتی ،برخی از وصایای پیامبر ا کرم به امیرالمؤمنین را ذکر میکنند.
در این روایت ،ششمین موردی که رسولاهلل به امیرالمؤمنین میفرمایند این است( :ای علی جان!)
در نماز و روزه و صدقه به سنت من عمل کن .در نماز ،روزانه پنجاهویک رکعت نماز بخوان .در
روز پنجشنبۀ اول ،پنجشنبۀ آخر و چهارشنبۀ وسط ماه را روزه بگیر .و در
روزه ،در هر ماه قمری سه ِ

صدقهدادن ،تا آنجا صدقه بده که انسان به حسب میل و رغبتی که به اموال خودش دارد ،میگوید:

زیادی دادم! درحالیکه زیادی نداده است( .الشافی (فیض کاشانی) /کتاب المواعظ و الرسایل/
باب مواعظ رسولاهلل /حدیث )6
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َ
ُ
َ َ َ ً
عا َو م ّما َر َز ُ
َ َ َُ َ ٌ
خف َي ل ُهم ِمن
قناهم ُي ِنف َ 
و طم
ِ
قون ( )16فلا تعلم نفس ما ا ِ
ُق َّرةِ َا ُ
عي ٍن»[ ،1از بسترها پهلو تهى مىكنند (و براى نماز شب برمىخيزند)
درحالىكه پروردگارشان را به بيم و اميد مىخوانند و از آنچه به آنان روزى
روشنی چشمی
كردهايم مىبخشند ].هیچ انسانی حدس نمیزند که چه
ِ
برای این افرادی است که سحر بلند میشوند و عبادت میکنند.

95/9/22

نبی ّ
در [ادامۀ] وصیت ّ
مکرم به امیرالمؤمنین ،حضرت سه مرتبه این جمله
َ
َ
ّ
ّ
الليل َو َع َل َ
ََ َ
ََ َ
يك
يل َو عليك ِب َص ِ
را تکرار میفرمایند«َ :و عليك ِب َص ِ
الة ِ
الة الل ِ
ً
َّ
يل»! نافلۀ شب را حتما بهجا بیاور! معلوم میشود خصوصیاتی
ِب َص ِ
الة الل ِ
در بلندشدن در نیمۀ شب ،سحرخیزی ،و عبادتکردن وجود دارد که در
ساعت دیگر ،این خصوصیات وجود
هیچیک از نمازهای بیستوچهار
ِ
ندارد .لذاست که بر آن تأ کید شده است.

92/1/18

البته اين نوافل ا گر با ذكر و ياد خوانده بشوند ،آدم ا گر با توجه اين نماز را
ً
بخواند ،واقعا آدم خوبى خواهد شد .ظرفيت من و شما را سنجيدهاند و
ديدهاند اين موجود با اين عواطف ،با اين تمايالت ،با اين اندازه احساس
خشم و احساس محبت كه در او هست و با اين خصلتهاى بد و خوبى كه
در وجودش وجود دارد ،اين موجود با اين مايهها ،ا گر اين مقدار نماز بخواند و
ٔ
ٔ .1
مبارکه سجده  /آیات ۱۷-۱۶
سوره
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ذكر خدا را در دل و در زبان تكرار بكند ،موجود صاف و بىغلوغشى خواهد
شد ،همين پنجاهويک ركعت شما را خواهد برد به فلك ،به اوج تكامل.

62/4/19

اشارۀ قرآن
بر پيامبر ،بعضی از نوافل واجب بوده است .همانطوركه در روايات ما هست
ً
كه مثال نماز نافلۀ شب بر پيامبر الزم بوده است .يا در سورۀ ّمز ّمل مىفرمايد:
َ
َ
ُ َ ً
ُ َّ َ ّ َ ً
َ َ ُ
ّ
نه قلیلا ( )3او ِزد َعلیهِ َو َر ِت ِل
یل ِالا قلیلا (ِ )2نصف ُه ا ِو انقص ِم
«ق ِم الل
ََ َ َ ً َ ً
ً
ُ
ّ
َ
ُ
القر َ
آن ترتیلا (ِ )4انا َسنلقی علیک قولا ثقیلا»  76/10/21و بعد از آنكه او را به
ّ
برخاستن در شب و تضرع در نيمۀ شب امر مىكند ،مىفرمايد«ِ :انا َس ُنلقی
ََ َ َ ً َ ً
یک قولا ثقیلا» 70/12/12 1حضرت حق به پيغمبر و عزيز و حبيب خودش
عل
كه برترين انسانها در طول تاريخ ،از اولين و آخرين بود ،خطاب فرمود كه
نماز شب را بخوان ،نيمهشب برخيز ،ارتباط و اتصال خود را مستحكم كن؛
ََ َ َ ً َ ً
ّ
یک قولا ثقیلا» تحمل
چون كار سنگينى در پيش دارى«ِ .انا َس ُنلقی عل
راه پر دشمن و شيطان ،لرزيدند،
اين بار ،سخت است .آنانكه در وسط اين ِ
لغزيدند ،منصرف شدند ،به دشمن پيوستند ،يا به آفات ديگر مبتال شدند،
« .1بهپا خیز شب را مگر اندکی ( )2نیمی از شب یا اندکی از آن را ِبکاه ( )3یا بر آن بیفزای و قرآن را

شمردهشمرده بخوان ( )4درحقیقت ما بهزودی بر تو گفتاری گرانبها القا میکنیم»
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اينجاى كارشان ـ یعنی معنويت ـ عيب داشته است.
ً
البته قيام او با قيام امثال ما فرق مىكند؛ طبعا آن ثقلى كه بر دوش آن بزرگوار
74/9/16

بود ،با ثقلهايى كه بر دوش الغر و ضعيف ما هست ،فرق مىكند؛ به همان
نسبت ،خود ما هم كوچک و ضعيفيم و همان تمرين براى ما هم الزم است.
من در زندگى امام بزرگوارمان رضواناهللتعالىعليه اين را يافتم كه وقتى بار
عظيمى بدون سابقه بر دوش او قرار مىگرفت ،با اتصال و ارتباط معنوى و
قلبى ،خودش را تقويت مىكرد.

70/12/12

15

بر عاقل است که..
َ َ ُ
ََ
َ ٌ
َ
العاق ِل ما لم يكن
قال «صلیاهّللعليهوآلهوسلم»َ … :و كان فيها امثالَ :و على ِ
ٌ َ َّ
َ َ
َ
ً َ
ٌَ
ٌ
ساعة ُيناجي فيها َر َّب ُهَ ،و ساعة َي َتفك ُر
ساعات:
َمغلوبا َعلى َع ِقل ِه ان َيكون ل ُه
َ َ
َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ٌ
ٌَ
حاس ُب ِفيها َن َ
ساعة
فس ُه فيما قدم و اخر  ،و
اهّلل تعالىَ ،و ساعة ُي ِ
في ُص ِنع ِ
َيخلو ِفيها ب َ
الم َ
1
حاج ِت ِه ِم َن َ
طع ِم َو َ
الل ِفي َ
الم َ
شر ِب.
الح ِ
ِ
صلیاهللعليهوآله
2
ُ
ُ
سؤال
سؤال از «صحف» ابراهيم است كه جناب ابوذر از پيامبر
میكند ،اينهم فقرۀ 3ديگر است ،میفرمايد :در آن صحف مثلهايی بود
ْ
ازاينقبيل :عاقلی كه نفس او ،هوای او ،عوامل خارجی گوناگون بر عقل
او غلبه نكرده باشند ،بتواند آزاد و مستقل بينديشد ،چنين كسی بايستی
اوقات شبانهروز خود را به چهار بخش تقسيم كند ،اين تقسيم هم الزم
نيست بهنحو مساوی باشد.
اول :يک فرصتی در شبانهروز ،برای مناجات با پروردگار بگذارد كه بعضی
از بزرگان و اهل معنا و سلوک میگفتند :بهترين ساعاتتان ،خالصترين
و باصفاترين ساعات را كه وقت سحر است و هيچچيزی جای آن را
 .1امالی (شیخ طوسی) /مجلس نوزدهم /حدیث 2
 .2صحف ،جمع صحیفه ،بهمعنای نامه یا کتاب ،و آنچه در او مینویسند .در قرآن کریم از کتاب
آسمانی حضرت ابراهیم به صحف ابراهیم تعبیر شده است.
 .3بند ،قطعه

16

نمیگيرد ،اين را برای مناجات پروردگار بگذاريد! البته نعمت الهی در
حق ما مسلمانان تمام شده است ،به اينكه نماز را در پنج نوبت برای ما
ً
ّ
َ ً
الليل و ّ
النهار 1نمیبود ،واقعا
نماز ُم ِتف ّرقا علی ساعات
گذاشتند ،ا گر الزام به ِ
ما در غفلت محض میمانديم ،اينكه در پنج نوبت صبح ،ظهر ،عصر،
مغرب و عشا ما را دعوت كنند كه برخيز نماز بخوان! با خدا گفتگو كن!
اين نعمت بزرگی است ،بايد قدر اين نعمت را بدانيم .نمازهای يوميه
ٌَ
میتواند جزو همين
«ساعة ُيناجي فيها َر َّب ُه» باشد ،به شرطی كه در نماز با
خدا حرف بزنيم .خيلی از اوقات ،در نماز حواسمان جای ديگر است و
طرف خطابی نداريم ،كه اين ،خيلی
الفاظی بر زبانمان جاری میشودِ ،
ٔ
مايه تأسف است.
ساعتی هم برای فكر در ُصنع 2الهی بگذارد ،چيزهايی كه ما به آن عادت
كرديم ،همين آمدن بهار ،كه درختان خشک سبز میشوند ،گل میكنند،
ميوه میدهند ،ا گر اينها را به چشم كسی كه تا به حال نديده است ،نگاه
كنيم ،پر از عجایب صنع الهی میبينيم ،اينكه انسان میخوابد و بيدار

 .1پرا کنده شده در شبانهروز
 .2آفرینش
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َ ُ ُ
َّ َ َّ
هار» 1و يا قدرت انسان بر تكلم،
میشود َ«و ِمن ِ
يل و الن ِ
آياتهِ منامكم ِبالل ِ
اينها چيزهای عجيبی است .كودک متولد میشود ،قدرت ُنطق پيدا
میكند ،تفكر در اينها توحيد را و توجه به مبدأ و معاد را در دل انسان زنده
ٔ
مطالعه صنع الهی بشود.
میكند .پس بخشی از شبانهروز هم بايد صرف در
ٔ
محاسبه نفس است .روز را ،شب را ،جوانی را،
يک ساعت هم ،ساعت

عمر را ،فرصتها و توانايیها را محاسبه كنيم ،كه چگونه گذرانديم،
بهخصوص كسانی كه مسئوليتی دارند ،خودمان را محاسبه كنيم ،چهكار
كرديم ،چهكار میكنيم؟
يک بخش از زندگی هم كه بخش چهارم است ،برای گذران زندگی است،
رفتوآمد و تالش برای بهدستآوردن معاش ،و بعد تزاوج و تنا كح ،2چيزهايی
ً
ُ
3
ستغرق
كه مربوط به زندگی است كه متأسفانه غالبا اين بخش چهارم م ِ
بخشهای ديگر شده است و به آن سه بخش اساسی كمتر توجه میشود86/1/20.
ا گر ما از سحر استفاده نکنیم ،در این دنیای شلوغ ،وقت دیگری نداریم
ً
برای خلوت با خودمان ،با دلمان ،با خدای خودمان؛ واقعا وقتی باقی
 .1سوره مبارکه روم /آیه « ،23و از نشانههاى [حكمت] او خواب شما در شب و روز است».
 .2ازدواج کردن و فرزندآوردن
 .3فرا گیرنده
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نمیماند .ما گرفتاریم؛ در این بیستوچهار ساعت ،چند ساعتش که
خوابیم ،آن ساعتهایی هم که بیدار هستیم ،گرفتاریم؛ هرکسی یک
مشغولیتی دارد یا مشغولیتهای مختلفی دارد .آن فراغتهایی که وجود
داشت ،امروز وجود ندارد ـ [البته] نقص زمانه نیست ،طبیعت زمانه است
ـ باالخره امروز وسایلی هست و زندگی ،یک زندگی ماشینی است .امروز
پدیدههایی وجود دارد که این پدیدهها در گذشته وجود نداشته؛ [لذا]
ّ
اوحدی 1از مردم،
گرفتاری زیاد است .نمیشود در ایام روز ـ چرا[ ،البته]
در حال حرکت ،در حال معامله ،در حال کار فنی ،در حال کار با رایانه،
در همۀ اوقات با خدای متعال مأنوسند و مشغول ذکرند و ذکر دائم دارند:
َ َّ َ ُ َ
م دائ َ
مون» 2بعضیها اینطور هستند که دائم در
«ال 
لات ِه  ِ
ذين هم َعل ى َص ِ
نمازند؛ حاال ما که دستمان به دامن آنها نمیرسد و از آنها دوریم ،ولی
کسانی آنطور هستند ـ فرصت ما فقط سحر است؛ ا گر چنانچه سحر را از
ً
دست بدهیم ،دیگر واقعا فرصتی باقی نمیماند98/2/10.
يازده ركعت نماز شب بخوانيد ،يکخرده توجه هم بكنيد ،میشود
يک ربع ساعت .يک ربع ساعت در زندگى انسان چيست؟! چقدر ما
 .1کسانی ،بعضی
 .2سوره مبارکه معارج /آیه 23

19

يکربعساعتها و نيمساعتها را هدر میدهيم؛ اما همين ،براى انسان
سنگين مىآيد ،وقتى خشوع نيست .وقتى خشوع بود ،ذكر بود ،توجه بود،
حضور قلب بود ،مىبينيد از نمازخواندن سير نمیشويد ،از مناجاتكردن
َ َّ َ َ َ ٌ ّ َ
َ 1
الخاشعين» 87/5/29
بيرة ِالا َعلى
سير نمیشويد؛ اينطورى است« .و ِانها لك
ِ

 .1سوره مبارکه بقره /آیه « ،45و بهراستى اين [ كار ] سنگین است ،مگر بر فروتنان».
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اوقات فراغت!
َ
َّ
َ
الصادق َع َلیه َّ
كتوبَ ،يا َ
وراة َم ٌ
ابن َآد َم َتف َّرغ
السالمِ :في
الت ِ
ِفي الكافي ،ع ِن ّ ِ ِ ِ
َ َ َ َّ َ
َ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ
َ ََ
لك ِالى َطل ِب َك َو َعل َّي ان ا ُسد فاق َت َك َو امل
ِل ِعبادتي امل قلبك ِغنى و ال ا ِك
َ َ َ َ َ َ ُ ُ ً ُّ ُ َّ َ ُ َّ
َ
َ
َ ً
ق َلب َك خوفا ِم ّني َو ِان ال َتف َّرغ ِل ِعبادتي امل قلبك شغل ِبالدنيا ثم ال اسد
ََ َ َ َ َ َ
َ َ َ 1
لك ِالى طل ِبك.
فاقتك و ا ِك
يكی از مجموعههای كلمات ائمه عليهمالسالم كه خيلی هم پرمغز و
پرمعناست ،كلماتی است كه از تورات يا انجيل نقل میكنند كه شايد اينها
ٔ
ٔ
احاطه علمی اين
دهنده
در تورات و انجيل كنونی هم نباشد ،لكن نشان
بزرگواران به كتب آسمانی است .فرمود :در تورات اينطور مكتوب است:
متفرغ برای عبادت كن! َ«ت َف َّرغ لع َ
بادتي» بهاينمعنا نيست كه ٔ
خودت را ّ
همه
ِِ
كارهای ديگر را كنار بگذار ،بالشک اين نيست؛ چون تعاليم دينی را باهم
و در كنار هم بايد ديد ،نمیخواهد بگويد كسب نكن! تحصيل علم نكن!
به امور خانوادگی و تربيت فرزندان و مسائل زناشویی نپرداز! فقط عبادت
كن! بالشک اين نيست ،و اين را هرگز توصيه نكردند .پس َ«ت َف َّرغ لع َ
بادتي»
ِِ
يعنی وقت فراغتی هم برای عبادت بگذار! زمانی را از شبانهروز خود برای
عبادت انتخاب كن! چيز ديگری را در آن زمان با عبادت مخلوط نكن!
 .1الشافی (فیض کاشانی) /کتاب الفضایل و الرذایل /باب التفرغ للعبادة /حدیث 1
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ما گاهی نماز میخوانيم ،در حال نماز مشغول محاسبات دنيايی يا علمی
هستيم ،اين درست نيست .نمازت نماز باشد ،سحر برای ّ
تفرغ للعبادة
است .اينكه اينقدر به سحرخيزی و عبادت نيمهشب تكيه شده است،
چون آنوقت انسان فارغ است .پس وقتیكه برای عبادت ّ
معين میكنی
وقت فارغی باشد ،این كار را بكن تا اينكه من دل تو را از ِغنا و بینيازی
سرشار كنم .دل وقتی بینياز شد ،جيب خالی ،انسان را فقير و محتاج
جيب پر هم انسان را غنی نمیكند.
نمیكند .ا گر دل فقير و گدا شدِ ،
میگويد :دلت را پر میكنم ،سرشار میكنم از ِغنا ،و تو را موكول به طلبت
روزی تو بهقدر طلب تو باشد ،و هر مقدار تالش كنی ،همانقدر
نمیكنم ،تا ِ
روزی بهدست بياوری؛ ا گر از تالشت كاسته شد ،روز یات كم بشود.
َ َ
ا گر ّ
تفرغ در عبادت من داشتی ،روزی تو را بهراحتی میرسانم«َ .و َعل َّي ان
َ َّ َ
ٔ
عهده من است كه فاقت تو ،فقر و نياز تو را برطرف كنم،
ا ُسد فاق َتك» بر
و دل تو را از خوف و خشيت خود سرشار كنم .اين بزرگترين امتياز است
كه قلب انسان سرشار از خشيت عظمت الهی باشد .چنانچه فراغ برای
عبادت بهدست نياوری ،نتيجهاش اين میشود :دل تو را از اشتغال به دنيا
ٔ
درباره مسائل مادی و دنيوی
پر میكنم! وقتی انسان عبادتش را هم به تفكر
و شخصی و هوسها و آلودگیها آلوده كرد ،نتيجهاش اين است كه دل
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انسان بيشتر طالب دنيا و مشغول به دنيا میشود .خاصيت و طبيعت كار
ما اين است كه هرچه در جهت خير و صالح حركت كنيم ،آمادگی ما برای
حركت در اين راه بيشتر خواهد شد ،عكسش هم همينطور است.

87/1/26

23

تأثیر دعا در نوافل
َ ُ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َّ َّ
واف ِل» 1منصوب به حديث قدسى است ،نقل
«ال يزال العبد يتقرب ِالي ِب
الن ِ
شده است از جبرائيل امين از ذات مقدس پروردگار ،كه بنا بر اين حديث،
خداى متعال فرموده است كه بندۀ من پيوسته بهوسيلۀ نوافل به من تقرب
ً
مىجويد تا اينكه همۀ نيروهایى كه در وجود او هست ،مستقيما از من دستور
و الهام مىگيرندُ « .ك ُ
نت َس َ
مع ُه َّالذي َي َ
سم ُع ِب ِه» من گوش او خواهم بود كه
َّ
بص ُر ِب ِه» من چشم او خواهم بود كه با او
با او مىشنود«َ ،و َب َص َر ُه الذي ُي ِ
مىبيند ،يعنى نيروها و قدرتهاى طبيعى و انسانى او ،در جهت خدایى
و تحت اختيار پروردگار ،و بدون اينكه يکذره هواوهوس در او دخالت
ً
داشته باشد ،كار مىكنند ،اصال بشر هم براى همين است؛ كه هواوهوس را
اطاعت نكند و در راه خدا حركت كند ،آنگاه تالش انسانى تالش موفقى
خواهد بود ،این اوج زندگى الهى يک انسان است .اين نوافل [است]،
نوافل را ا گر بخوانيد اين خيرات و مبرات را برايتان دارد.
البته بنده يک حرف را خيلى تكرار مىكنم و آن اين است كه مال ک
و مناط 2تأثير اين نمازهاى نافله چيست؟ خم و راست شدن؟ لبها
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب  /145حدیث 7
 .2معیار و مبنا
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تكانخوردن؟ يا يک چيز ديگر؟ مال ک و مناط اصلى عبارت است از
ذكر ،ياد .البته نمىشود بگویيم ما در رختخواب مىخوابيم ،همينطورى
خدا را ياد مىكنيم عوض نماز ،نصفهشب بلند نمىشويم خودمان را
خسته كنيم .فرقش چيست؟ ياد ،ياد است ،ما در رختخواب هم خدا
بدنى
را ياد مىكنيم؛ نه آقا ،آن ياد نيست ،آن شيطان است .بايد با تالش ِ
مشخصى كه خداى متعال ّ
معين كرده و با الفاظ و كلمات مشخصى كه
تعيين شده ،ياد خدا را در دل خود مرور بدهيد ،اين مىشود ياد واقعى،
اين مىشود ذكراهلل كه كسانى كه ذكراهلل را داشته باشند ،هيچوقت شيطان
به آنها دست پيدا نخواهد كرد .شيطان مىآيد طرف آنها ،نهاينكه نيايد،
شيطان از هيچكس مأيوس نيست ،اين را بدانيد ،منتها افرادى كه اينطورى
باشند ،بهياد مىافتند ،ذكر پيدا مىكنند ،خودشان را از آفت شيطان نجات
ً
مىدهند .خب ،در غير نماز هم نافله هست ،نافله اصال يعنى كارهاى
زيادتر از اندازهاى كه ّ
معين شده ،ا گر به شما گفتند شما اينجا شش ساعت
ً
كار كنيد مثال ،شما هشت ساعت كار كرديد ،آن دو ساعتش چيست؟ نافله
است .ا گر به شما گفتند امروز اين پروندهها را ببينيد ،آنوقت شما اينها
را ديديد ،يک مقدار هم از آنهايى كه برای فرداست ديديد ،آن مىشود
نافله ،آن زيادى از اندازۀ الزم ،نافله است .ا گر بخشى را براى بررسى
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و بازرسى شما ّ
معين كردند ،گفتند اينها را شما بازرسى كنيد ،كرديد ،و
بيشترش را هم بازرسى كرديد ،آن بيشترش نافله است ،نافله يعنى زيادى،
زيادتر از اندازهاى كه براى ما مقرر شده ،اين نافله است.
َ َّ
ّ
َ َّ َ ّ ّ
واف ِل» 1خدايا حظ و بهرۀ من از نوافل
فيه ِمن
الن ِ
خب ،حاال «الل ُه ّم َو ِفر َحظى ِ
را در اين روز وافر كن ،زياد كن .اين درس است براى ما ،امروز فقط مال ک
نيست ،این باید همۀ عمر براى ما يک درس باشد و من اين را بارها گفتهام.
دعا يكى از خواصش اين است كه به انسان انگيزه مىدهد ،راه را نشان
مىدهد.. .امام سجادعليهالصالةوالسالم در آن زندگى غفلتآميز مردم مدينه ـ كه
داستان غفلت مردم مدينه در آن روز ،غوغایى است .وقتى انسان تاريخ را
نگاه مىكند [میبیند] چقدر مردم در همۀ بالد اسالمى از جمله در مدينه
غافل بودند؛ كه وقتى در مدينةالرسول مردم اينقدر غافل باشند ،بقيۀ جاها
حكمش مشخص است .غافلبودن كه حد و حصرى ندارد ـ در يكچنين
وضعى امام سجاد در صحيفۀ سجاديه ،مردم را متذكر كرده ،يعنى هدفها،
جهتها ،راهها ،انگيزهها را براى مردم مشخص كرده و به مردم فهمانده كه
بايد دنبال چه چيزهايى باشند .ا گر اين دعاها نبود ،انگيزههاى اسالمى گم
مىشد ،اين يكى از فلسفههاى دعاست ،اين يادتان باشد.

62/4/19
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دعای امام سجاد بعد از نماز شب
شما مالحظه فرماييد كه امام سجادعليهالصالةوالسالم آن مركز نورانيت ،آن معدن
َ
ين 1همۀ عابدين عالم ،در دعاهاى صحيفۀ سجاديه،
معنويت و كمال ،ز ِ
با خود چگونه مواجه مىشود و خود را چطور درمقابل پروردگار عالم قرار
مىدهد و استغاثه مىكند! در نيمۀ شب و بعد از نماز شب؛ آنهم نه نماز
شب آدم معمولى و عادى ،بلكه نماز شب سيد ساجدین ،آن امام ُهمام
قام َمن َ
به پروردگار عالم رو مىكند و مىگويد«َ :و هذا َم ُ
فس ِه
استحيا ِل َن ِ
ِ
ْ
نكَ ،و َسخ َط َع َليهاَ ،و َرض َي َع َ
م َ
نك» 2يعنى پروردگارا! من بهخاطر نفس
ِ
ِ
ِ
ْ
خودم ،بهخاطر ضعفها و نقصهاى خودم از تو شرمندهام .بر نفس خود
خشمگينم و از تو راضىام 75/1/28.توجه كنيد كه اين را امام سجاد

عليهالسالم

مىگويد .بنده عقيده ندارم كه ائمه عليهمالسالم ،آنچه را كه در دعا و در
نيمۀ شب و در حال تضرع و گريه مىگفتهاند ،فقط براى اين بوده است
كه ما از آنها ياد بگيريم؛ بلكه ايشان قصد انشا 3مىكردند و حقيقت را
مىگفتند .منتها مسئلۀ هواى نفس ،در مراتب نفوس بشرى مختلف
است .آنچه را كه آن بزرگوار هواى نفس مىداند ،ممكن است در زندگى
 .1زینت ،زیبایی
ٔ
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ما ،عبادت يا انجام عمل مستحب هم باشد .آن ،در زندگى و در تركيب
وجودى امام سجاد ،هواى نفس است؛ چون اوج ايشان زياد است ،لطافت
ِ
روح و صفاى معنوى و روحانىاش باالست.
َ
َََّ َ َ
خاض َع ٍة» 1بازنگرى در خود،
خاش َع ٍةَ ،و َرق َب ٍة ِ
فس ِ
[در ادامۀ دعا] «فتلقاك ِبن ٍ
اين است كه انسان ،آسمان كمال را مرحله پس از مرحله طى مىكند و
73/6/29

كامل مىشود .ا گر انسانهاى واال پديد مىآيند و ا گر معنويات و زيبايیها
خود را ظاهر مىكنند و نشان مىدهند ،همه بر اثر بازنگرى در خود و ديدن
نقايص و عيبهاى خود است .برخالف انسانى كه چشم را بر روى همۀ
اين ضعفها ببندد؛ خود را فارغ بداند؛ مغرور به خود و مغرور به خدا شود؛
مغرور به اندک شعلۀ نورانيتى شود كه در وجود او و باالخره در وجود هر
ً
انسانى هست و خود را نشان داده است و نهايتا به همين قانع شود .بعضى
افراد هستند كه به كمترين خيرى از خيرات در وجود خودشان قانعند.
فردى كه چنين است ،ديگر [مراتب] كمال را نمىتواند طى كند.

75/1/28
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آثار نماز شب
َ
َ َ ّ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
عالى«ِ :ا َّن َ
نات
سناد ،قال :قال الص ِادق عل ِيهالسالم في قو ِل ِه ت
َو ِبهذا ا ِال ِ
الح َس ِ
َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
َّ
بن َّ ّ
ذه َ
1
هار .
ُي ِ
الس ِي ِ
نوب الن ِ
يل تذهب ِبذ ِ
ئات» .قال :صالة الل ِ
َ
َو ِبهذا ا ِالسنادِ ،اسناد [این حدیث] همان ِاسناد روایت قبلی است که راوی
نقل میکند از حضرت هادیعلیهالسالم و ایشان از حضرت جوادعلیهالسالم ایشان
از حضرت علیبنموسیعلیهماالسالم ایشان از پدرشان موسیبنجعفر ،ایشان از
امام صادقعلیهالصالةوالسالم ؛ سند از حضرت هادی تا حضرت صادق

سالماهللعلیهم

اینطوری است.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
الصادق َعليه َّ
ذه َ
الم في قو ِل ِه َتعالى«ِ :ا ّن َ
الس ُ
بن
نات ُي ِ
ِ
قال :قال ّ ِ
الح َس ِ
َّ ّ
ئات» ،2خب ،این دیگر آیۀ قرآن است و جای تردیدی نیست؛ پس
الس ِي ِ
ً
اجماال معلوم میشود که حسناتی هست که سیئات را از بین میبرد؛
نهاینکه همۀ حسنات این خصوصیت را دارند که همۀ سیئات را از بین
طبیعت سیئات را از بین
طبیعت حسنات،
ببرند! ظاهر کالم این است که
ِ
ِ
میبرد؛ که این ،تطبیق میکند بااینکه بعضی از حسنات ،بعضی از سیئات
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را از بین میبرند .خب ،حاال کدام حسنات؟ اینجا حضرت تبصیر 1کردند:
َ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
َّ
هار » ،وقتی شما نماز شب میخوانید،
نوب الن ِ
يل تذهب ِبذ ِ
«قال :صالة الل ِ
گناهانی را که در روز انجام دادهاید ،آنها را از بین میبرد .چه چیزی از این
بهتر؟ اینکه اهل معنا و اهل معرفت و اهل سلوک ،نماز شب را گنجینه و
ُ
خروی نماز
ذخیرۀ تمامنشدنیای میدانند ،بهخاطر این است .این جنبۀ ا ِ
شب است که گناهان را از بین میبرد .البته گناهان آثار دنیوی هم دارند،
دنیوی
سوء
آثار اخروی هم دارند؛ وقتی گناهان را از بین میبرد ،یعنی آثار ِ
ِ
گناهان را هم از بین میبرد .ولی خب ،ناظر به جنبۀ گناه است؛ یعنی جنبۀ
امر اخروی ،امر مربوط به آخرت .لکن در مورد مسائل دنیا هم همینطور
است؛ در روایاتی دارد که موجب گشایش رزق میشود ـ که این امر دنیوی
است ـ و فواید فراوان دیگری.
..ما در روز ،دائم مشغولیم دیگر؛ یعنی در واقع و به یک معنا مشغول
به کارهای دنیا ،حاال بستگی به ّنیتهای ما دارد .اشتغاالت ما ،نوع
اشتغاالت دنیایی است ،ولو کسی ّنیتش خالص باشد ،قصد خدا هم بکند
بات
مخاطبات ما،
ـ ا گر خدا یکچنین قصدی به ما بدهد ـ لکن
مخاط ِ
ِ
ِ
دنیایی است ؛ با مردم مواجهیم ،با دنیا مواجهیم ،با حوادث مواجهیم،
 .1شناساندن ،روشنکردن
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ً
فرصتی برای خالیگذاشتن وقت و خلوتکردن با خدا در روز واقعا دست
نمیدهد ،امکان ندارد؛ مگر آنکسانیکه اهل نماز دائمند ـ خوشا آنانکه
دائم در نمازند ـ که در همۀ حاالت با خدا هستند .لکن بهطور معمول
ما و امثال بنده در روز مشغولیم دیگر ،ما وقتی نداریم که با خدا خلوت
کنیم؛ سحر وقت خلوت با خداست .این وقت را ،این فرصت را غنیمت
باید بشماریم؛ بهخصوص شما که جوان هستید ،بهخصوص جوانها؛ البته
همه ،لکن جوانها بیشتر شایستگی دارند ،چون تأثرشان 1بیشتر است،
بهتر است؛ همچنانکه ا گر ورزش بکنیم ،شما که جوان هستید از ورزش
سود بیشتری میبرید تا ما که در سنین باال هستیم؛ اینطوری است دیگر.
ا گر یک پیر همان ورزشی را بکند ـ و بتواند بکند ـ که یک جوان میکند ،
سودی که آن جوان می َبرد ،خیلی بیشتر از سودی است که آن پیر می َبرد.
ا گر غذای مقویای شما بخورید یا یک پیرمرد مثل بنده توفیق پیدا کند
بخورد ،آن سودی که شما از این غذای مقوی میبرید ،بهمراتب بیشتر
است از آن [سودی] که یک پیرمرد [میبرد] .معنویات هم همینطور است،
تغذیۀ معنوی هم همینطور است :تالوت قرآن ،ذکر الهی ،توجه به خدا،
استغاثه ،استغفار ،نماز و نماز شب

97/11/2.

 .1اثرپذیرفتن
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نقل شده از مرحوم آقای طباطباییرضواناهللعلیه ـ صاحب المیزان که ایشان
مخصوص مرحوم آقای حاج میرزا علیآقای
جزو شاگردهای نزدیک و
ِ
قاضی معروف [ ،آن] عارف بزرگوار بودند و سالها پیش ایشان ّ
تلمذ کردند؛
ِ
ِ
1
از ایشان نقل شده ،بنده خودم نشنیدم از ایشان ،یک فرد ثقهای نقل کرد
از مرحوم آقای طباطبایی ـ که آن اوایل جوانی ،وقتی وارد نجف شدیم،
خب آقای قاضی را که نمیشناختند ،دورادور یک قوم و خویشیای
داشتند ،میدانستند که شخصی هست با این نام ،از نزدیک با ایشان آشنا
نبودند؛ میگفتند یک روز در یک راهی که میرفتم ،آقای قاضی من را
دید ،صدا کرد و گفت« :پسرم! ا گر دنیا میخواهی ،نماز شب بخوان؛
ا گر آخرت میخواهی ،نماز شب بخوان»  .این حرف مرحوم آقای قاضی
است به آقای طباطبایی که خب الحمدهلل خدای متعال خیر دنیا و آخرت
را به این بزرگوار عنایت میکند .نماز شب را فراموش نکنید ،از دست
ندهید.

97/11/2
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جسم و روح
خواب صبح بهتر است ،يا ورزشكردن؟ معلوم است كه خواب صبح
براى انسان شيرينتر است؛ شكى نيست ،اما عقالى عالم ،خواب صبح
را ترجيح مىدهند يا ورزش صبحگاهى را؟ به من و خودتان نگاه نكنيد.
عقالى عالم خواب صبح را بااينكه شيرينتر است ،ترجيح نمىدهند .البته
ً
نقدا خواب صبح ،مطلوبتر است ،بهخصوص در زمستان ،ا گر انسان
بخواهد از رختخواب گرم بيرون بيايد؛ يا در شبهاى كوتاه تابستان كه
دير هم خوابيده باشد و بخواهد صبح بلند شود و ورزش و تحركى كند.
ورزش در اين مواقع سخت است؛ اما الزم است .عين همين قضيه در ورزش
روح است .خواب سحر بهتر است يا نماز شب؟ معلوم است كه خواب
َ
َ َ ٌ
سحر شيرينتر است از نماز شب[ 84/6/23.اما] «ما َض ُعف َبدن َع ّما ق ِو َيت
ََ ّ ُ
الن َّية»[ ، 1امام صادق] میفرماید :هر آن هدفی و هر آن کاری که ّنیت
عل ِيه ِ
شما ،عزم شما بر آن ،راسخ و قوی باشد ،بدن شما نسبت به آن ضعیف
ً
نخواهد بود .انسان نسبت به بعضی از امور ،عزم راسخ پیدا نمیکند .مثال
امر محالی است .لکن نسبت به
ِ
انسان عاقل تصمیم بر پرواز نمیگیرد؛ چون ِ

امور ممکنۀ عالم ،ا گرچه دشوار استّ ،نیت شما متمرکز میشود .میفرماید:
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ّ
عزم راسخ داشتید ،بدن شما در
در این موارد ،ا گر نیت شما قوی بود ،یعنی ِ
راه نخواهد ماند ،طاقت خواهد آورد.

..عزم راسخ انسان ،بدن را بهکار میگیرد ،نیروهای خفتۀ در بدن را بیدار
ِ
رفتن
میکند ،به او نیرو میبخشد .لذا کسانی که در حال معمولی ،راه ِ
معمولی هم برایشان آسان نیست ،وقتی خطر مرگی وجود دارد ،میبینید
مثل جوانها میدوند! بدن همراهی میکند ،چون این عزم ،راسخ و قوی
جسم ما
است .این درس است .در موارد فراوانی که ما میبینیم نمیتوانیمِ ،

کارایی الزم را ندارد ،بگردیم منشأش را در ّنیت خودمان ،در عزم خودمان
ِ
پیدا کنیم ،عزم و ارادهمان را قوی کنیم.

94/10/13

صبر و اراده
صبر در هرجا يک معناست .صبر در حال نماز بهمعناى اين است كه
انسان حضور قلبش را حفظ كند .صبر شما كه مىخواهيد نيمهشب بلند
بشويد نماز بخوانيد ،نافلۀ شب بخوانید ..به چه معناست؟ صبر شما
بهمعناى برخاستن است ،اين حفاظ و حصار شيطان را شكستن است،
اين نماز را خواندن است ،با خدا تضرع و زاری كردن است .مىبينيد ،صبر
يعنى برخاستن.
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ً
ببينيد چقدر فرق دارد با آن صبرى كه در ذهن ما غالبا بوده ،قبل از اينكه
به روايات مراجعه بكنيم 52/10/30،اينیكه در روايات دارد كه صبر بر طاعت،
معنايش همين است .فرض كنيد كه آدم سحر از خواب مىخواهد بلند
شود ،خيلى هم سخت است ،شب كوتاه تابستان يا هواى سرد زمستان،
يكى از اين دوتاست باالخره .ا گر شب كوتاه تابستان است ،كه آدم چشمش
باز نمىشود ،جوان هم هست آدم و خوابآلود ،و هفت هشت ساعت هم
ً
مىخواهد بخوابد .حاال هم چهار ساعت ،پنج ساعت خوابيده ،اصال
چشم انسان باز نمىشود .خب ،اينجا هواى انسان چه مىگويد؟ مىگويد
يک ُچرت ديگر مىخوابيم ،بعد بلند مىشويم .يک ُچرت خوابيدى رفت
تا دم آفتاب ،نزديک [طلوع] آفتاب .هفت هشت ده دقيقه ،يک ربع به
آفتاب بلند مىشود ،دستپاچه وضو مىگيرد .اينجا تمرين اراده به اين است
كه همانجا ،وقتیكه ديدى كه خيلى برايت سخت است ،بگويى كه بله،
بنده برايم سخت است ،اما اراده مىكنم بلند بشوم؛ بلند بشويد .فردا شب
بلندشدن برايتان آسانتر است ،امتحان كنيد .شب سوم بلندشدن برايتان
ً
آسانتر است .بعد يواشيواش برايتان مثل عادت مىشود اصال ،بلندشدن
برايتان خيلى آسان مىشود .پيش از اذان صبح ،نيم ساعت ،بيست دقيقه،
يک ربع ،يک ساعت ،هرچه كه دلتان مىخواهد ،همانقدر پيش از اذان
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صبح بلند مىشويد ،وضو مىگيريد ،چند ركعت نمازى مىخوانيد ،آماده
مىشويد براى اذان صبح .اذان صبح را كه گفتند ،نمازتان را مىخوانيد،
مشغول كارتان مىشويد .مثال اراده اين است.
البته روانشناسها براى تقويت اراده يک تمرينهايى دارند ،راههايى
دارند ،آنها هست .مىگويند كه به زبان بياوريد ،كارى كه برايتان سخت
است انجام بدهيد ،به زبان بياوريد كه مىخواهم اين كار را بكنم .شب
ً
ً
كه مىخواهيد بخوابيد مثال ،بگویيد من اراده مىكنم كه ساعت مثال
چهارونيم بلند شوم ،به زبان بياوريد .تصميم بگيريد ،بلند مىشويد .ارادۀ
انسان يواشيواش قوى مىشود؛ البته از خدا هم بخواهيد.
َّ َ َ
َ ُ
َ َ َ
اشدد َع َلى َ
الع َ
زيم ِة
وارحى ،و
در دعاى كميل دارد كه «ق ِو علی ِخدم ِتك ج ِ
َجوا ِنحی» يعنى خدايا براى خدمت در راه خودت جوارح من يعنى
نيروهاى ظاهرى من ،دست من ،پاى من ،اعضاى من را قوى كن .درست!
اما كافى نيست كه؛ خيلىها هستند به آن ّقوت و قدرت ،بهقدر يک بچه
َ ُ
اشدد َع َلى َ
الع َ
زیم ِة َجوا ِنحى» و
هم اراده ندارند .لذا دنبالش مىگويد «و
محكم كن براى ارادهكردن و عزمكردن ،دل مرا ،كه بتوانم اراده كنم .از خدا
هم بايد خواست .انشاءاهلل درست مىشود.

60/11/9
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مراقبت
ُ
آدم يک گل است ،يک گياه است ،ا گر به او نرسيدى ،خراب مىشود.
من عبداهلل ،او مثل همان گياه
من انسانىِ ،
آن «من» كه در شما هست ،آن ِ
است در گلدان .به او برسيد ،ا گر به او نرسيديد ،از او مراقبت نكرديد،
بهوقت به او آب نداديد ،اين خواهد خشكيد .يک روز نبادا نگاه كنى به
اين گياه ،ببينى بهبه! عجب گياه خوبى است ،بگويى خب ديگر تمام
شد ،بگذارى آنجا و در را هم ببندى و بيايى بيرون ،خشک مىشود .اين
قشنگى و زيبايى بهخاطر اين بود كه شما آب به آن داده بوديد ،اثر آن آب
كه رفت ،آن زيبايى هم از بين خواهد رفت ،مگر باز به آن آب بدهيد.
يک شب كه نماز شب خوانديد ،يک شب كه دعا خوانديد ،يک شب
كه يک توجهى كرديد و دو قطره اشكى از خوف خدا ريختيد ،نبادا
خوشحال بشويد كه خب ديگر الحمدهلل ما خوب شديم و ديگر از آن بدى
و آبو ِگل آمديم بيرون ،رفتيم در جملۀ خوبها ،جملۀ صالحين ،ديگر
تمام شد ،مسئلۀ ما حل شد .ديگر از خودمان غافل بشويم ،نه آقا! آنىكه
ديدى آن شب آنقدر با حال بودى ،آن روز آنقدر خوب و صالح بودى،
اين بهخاطر اين بود كه يک حركتى ،تالشى كرده بودى كه تو را به اين
صالح رسانده بود ،يک همتى كرده بودی ،يک ارادهاى كرده بودی .ا گر
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اين همت ،اين اراده ،اين تالش از شما گرفته شد ،آن صالح ،آن زيبايى،
آنهم گرفته خواهد شد .اين را بدانيد.

62/2/26

ْ
خوابماندن سازنده
َّ
جته ُد في ع َ
َ«و ِا َّن ِمن ِعبادي َل َمن َي َ
بادتي َ
يل لي» 1بعضی ،شبها
و
ِ
ِ
قيام الل ِ
ِ
َ
َُ
بلند میشوند ،به عبادت و شبزندهداری ،میفرماید« :فالقي َعل ِيه
ُّ
الن َ
عاس» ،گاهی ،نه همیشه ،خواب را بر او غالب میکنم تا او خواب بماند،
َ
َ ً
بیدار نشود«َ .نظرا ِم ّني ل ُه» بهخاطر مالحظۀ او ،خواب را بر او مسلط میکنم.
قوم َو ُه َو ٌ
قوم َ
حين َي ُ
َ«ف َي ُرق ُد َح َّتى ُيصب َح َو َي َ
فس ِه» وقت سحر را که
ماقت ِل َن ِ
ِ
ِ
ّ
همیشه بیدار میشد و تهجد و عبادت میکرد ،خواب میماند ،صبح بیدار
میشود ،میبیند که اذان صبح را گفتهاند و نماز شب و ّ
تهجد از او فوت
شد ،وقتی این را احساس کرد ،خود را مالمت میکند ،از خودش بدش
میآید که :چقدر بد شد که من امشب خواب ماندم .این خوابماندن
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ
ريد َل َد َخ َل ُه ُ
الع ُ
جب ِب َع َم ِل ِه»،
به نفعش است« .و لو خليت بينه و بين ما ي
ا گر بعضی از شبها خواب را بر او مسلط نمیکردم ،او را ُعجب میگرفت!
میگفت :من سالهاست یک شب هم خوابم نبرده! همیشه بیدار شدم.
 .1امالی (شیخ طوسی) /مجلس ششم /حدیث 30
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ُ
زحمت او را باطل میکرد،
عمل او را ،همۀ
ِ
عجب بر او غلبه پیدا میکرد ،همۀ ِ
ُ َّ َ
كان َهال ُك ُه في ُعجب ِه َو ر ُ
ضاه ِمن
نگذاشتم ُعجب بر او غالب بشود« .ثم
ِ ِ
َ ُ ُ ََ َ َ
َ
فس ِه» ،هال کش در این بود که از خودش ،راضی میشد« .ف َيظ ّن ا ّن ُه قد فاق
ن ِ
َ َّ ُ َ ّ َ َ َ َ َ ُ َ
ُ ُ ََ
َ
العاب َ
باعد ِبذ ِل َك ِم ّنيَ ،و ُه َو َيظ ّن ا ّن ُه
هاد ِه حد المق ِصرين فيت
اجت ِ
دين َو جاز ِب ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ َّ
يتقرب ِالی» خیال میکرد دارد به من نزدیک میشود ،درحالیکه بهخاطر
این ُعجب و از خود راضیشدن ،از من دور میشود! خطرها اینجاهاست.
البته این ،مربوط به آن کسی است که وقتی از خواب بیدار شد ،متأسف
ّ
و متأثر بشود که چرا خوابم برد؟! آنکه از خواب بیدار میشود ،خوشحال
میشود که الحمدهلل امشب زیاد خوابیدیم ،او مشمول این حرف نیست.
این فردی که متأسف میشود از اینکه خواب مانده ،بهخاطر این تأسف،
ُ
َ
اجری میب َرد که بهخاطر بیدارشدن آن اجر را نمیبرد97/1/20.
رقابت معنوی
حوزههاى تشکیالتی را ميدان رقابت معنوى قرار بدهید .حسادت و رقابت
همهجا بد است جز در امور معنوى .ا گر شما ديديد كه برادرتان نماز شب
مىخواند ،شما هم وادار بشويد به اينكه نماز شب بخوانيد ،اين چيز خيلى
خوبى است ،اين رقابت خوبى است.
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رقابت خوب در امور معنوى است يا چيزهايى كه به امور معنوى مربوط
«سابقوا» 1مسابقه بگذاريد،
مىشود .قرآن چه به ما مىگويد! مىگويدِ :
در كجا؟ در جمعآورى پول؟ در جمعآورى نام؟ در جمعآورى شهرت؟
َ
َ
نه« ،ا َلی َمغف َرةٍ من َر ّب ُکم َو َج َّن َعر ُ
ک َعرض َّ
ماء َو الار ِض»
الس ِ
ضها
ةٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
بهسوى مغفرت و آمرزش پروردگار مسابقه بگذاريد .در يک جای ديگر
َ
الخيرات َ[و ُهم َلها ساب َ
دربارۀ مؤمنين دارد ُ«يسار َ
قون]» 2مسابقه
عون فِي
ِ
ِ
ِ
مىگذارند بهسوى نيكىها ،يكى از خيرات جهاد است .مسابقه بگذاريد
براى رفتن به جهاد ،مسابقه بگذاريد براى انفاق و ايثار ،مسابقه بگذاريد
براى فرستادن فرزندانتان به جبهههاى جنگ ،مسابقه بگذاريد براى
ْ
انفاق مالتان ،مسابقه بگذاريد براى هضم نفس ،3و جلوانداختن ديگران.
اينها مسابقههاى معنوى است .ا گر برادرتان ده صفحه از اين كتاب را ياد
گرفته ،شما سعى كنيد يازده صفحه ياد بگيريد .البته به رخ او هم نكشيد.
اما هيچ ِاشكالى هم ندارد كه اين بشود ميدان مسابقه .شما چند صفحه
ياد گرفتى؟ ده صفحه ،من يازده صفحه ياد گرفتم .آنهم مىرود دوازده
 .1سوره مبارکه حدید /آیه 21
 .2سوره مبارکه مؤمنون /آیه « ،61آنانند كه در كارهاى نيک شتاب مىورزند و آنانند كه در انجام
آنها سبقت مىجويند».
 .3شکستن نفس
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صفحه ياد مىگيرد .اين خوب مسابقهاى است ،اين مسابقۀ مباركى است.
ُ
آقا شما چندتا مسئله از مسائل رساله را بلد شديد؟ فالنقدر ،پنجاهتا .من
شصتتا .برادر! شما در ماه رمضان چند شب نماز شب خواندى؟ مىگويد
من پانزده شب خواندم[ ،مىگويى] من بيست شب خواندمِ .اشكالى هم
ندارد .يعنى ا گر چنانچه بين دوستان و برادران باشد و براى تشويق يكديگر
باشدِ ،اشكالى هم ندارد بگویيم ،به زبان بياوريم .برادر! زيارت عاشورا
خواندى در دهۀ محرم؟ زيارت جامعه خواندى در سفر زيارت؟

61/9/4

یک توصیۀ خاص
وآمد افراد ،بهخصوص جوانها بودم .گاهى
بنده در مشهد ،مرجع رفت ِ
نصفهشب ساعت يازده دوازده ،جوانى كارى داشت ،مسئلهاى داشت ،به
در خانهام را به روى او باز مىكردم .خودم مىرفتم در
بنده مراجعه مىكرد ،من ِ
را باز مىكردم؛ ما وقت نداشتيم ،خواب و استراحت معنى نداشت براى ما.
ً
همۀ روحانيون همينطور بودند .معموال عادت روحانيون اين بوده كه با مردم
باشند .در مسجدشان نمازشان را بخوانند ،بنشينند به مسئلۀ مردم جواب
بدهند ،با مردم باشند .حفاظ و حجاب ميان روحانى و مردم مضر است.
اشرافىگرى روحانيون برايشان مضر است .آلودهشدن به برخى از
تجمل و
ِ

41

معمولى مردم عادى است ،براى روحانيون
پيرايهها و ظواهرى كه در زندگى
ِ
مضر است .طلبه و روحانى بايستى ساده باشد ،و مظهر سادگى روحانيت هم،
سادگى طلبگى است؛ يعنى اوج اين سادگى در دوران طلبگى است .هرچه
ممكن است طلبهها سعى كنند بىپيرايهتر و سادهتر باشند .و توجه و ذكر!
شنيده بوديم كه اين مدرسۀ فيضيه در گذشته ،قبل از اذان صبح كه مىآمدند،
ُ
َ َ ّ 1
چراغهاى زيادى روشن بود ،طلبهها نماز شب مىخواندندّ .
تهجد و تنفل
براى طلبهها و روحانيون يک امر عادى بود .امروز ما بيشتر به اين مسئله
بايستى بپردازيم و به آن ّ
مقيد باشيم .امروز جوانهاى ما ،آنكسانىكه داعيهاى
مقيد به نوافلّ ،
هم ندارند ،عا ِلم دين هم نيستندّ ،
مقيد به ذكر و مستحبات
هستند ،ما بيشتر از آنها محتاج آن هستيم .يک نماز باحال و باتوجهّ ،
تقيد به
قرآن با تدبر ،پرهيز از گناه ،اينها عواملى هستند كه روحانيت را
نوافل ،تالوت ِ
رونق و جال مىدهند .آن علم و آن سياست ،با اين تقوا كامل مىشود ،بدون
َ
اين تقوا ابتر و ناقص است .اين سهتا عنوان حوزه است .حوزه بايد اين سهتا
تابلو را همواره باالى سر خودش بزند و دائم بايستى به آن جهت حركت كند.
فقاهت بدون سياست و فقاهت و سياست بدون تقوا و فقاهت منهاى آن
نيازها ،نمىتواند نياز حوزه را برآورده كند.

66/9/11

 .1خواندن نافله
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یک توصیۀ خاص
برادر سپاهى بايد نماز را اول وقت بخواند ،حتىالمقدور نوافل را بخواند،
ِ
مؤكدترين نوافل ،نافلۀ شب است ،نافلۀ شب را بخواند ،بعد از نماز تعقيبات
بخواند ،دعا كند ،از خدا درخواست كند ،چيز بخواهد ،به خدا توجه پيدا
َ
كند .اين مىشود آنیكه مصداق آيۀ كريمۀ قرآن خواهد بود كه ِ«ا ّن ا ّلل َه ُي ِح ُّب
َّ
ذين ُيقات َ
لون ف ي َس ِ َ ًّ َ َ َّ ُ ُ ٌ َ
ٌ 1
بيلهِ صفا كانهم بنيان مرصوص» ۶۷/۶/۲۴ .
ال َ ِ
خوشا هنگامىكه كسى شب وارد دانشگاه امام حسينعليهالسالم شود 2و بچهها
را در گوشه و كنار مشغول خواندن نماز شب ببيند .جوانان كه بيدارشدن
برايشان سخت است ،صبح قضاى نماز شبشان را بهجا آورند.

74/8/17

 .1سوره مبارکه صف /آیه « ،4بهراستی ،خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صف در صف،
چنانكه گويى بنايى ريخته شده از ُسرب هستند ،جهاد مىكنند».
 .2در سال  1365مرکز آموزش عالی امام حسین (ع) باهدف آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی
متخصص ،انجام پژوهشهای علمی مورد نیاز سپاه و کشور و هدایت علمی دانشگاههای علوم و
فنون نیروهای پنجگانه سپاه تأسیس شد .و بعدها به دانشگاه جامع امام حسین ارتقاء و گسترش یافت.
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در جوانی..
ّ
ً
َُّ
َ
«لا ُيك ِلف ا ّلل ُه نفسا ِالا ما آتاها» 1خدا بيش از آنچه كه به كسى داده از
او تكليف نمىخواهد ،از او توقع ندارد .بنابراين جوانها بيشتر از پيرها
تكليف دارند ،جوان چون توانایى جسمى دارد ،چون نشاط دارد ،چون
قدرت عمل دارد؛ حتى عبادت هم در جوانى بهتر از پيرى است .انسان
يک مدت تصور مىكند كه هنوز دير نشده كه ،وقت نمازخواندن و وقت
قرآنخواندن و وقت نافله خواندن و وقت نماز شب خواندن و اينها هست.
حاال جوانيم ،بعد كه يكخرده پا به سن گذاشتيم ،يكخرده كارهايمان
هم كمتر مىشود ،انشاءاهلل هم نماز شب مىخوانيم ،هم نافله مىخوانيم،
ً
هم قرآن مىخوانيم ،هم مثال عبادت مىكنيم .اين اشتباه است؛ براى خاطر
اينكه سن انسان هرچه بيشتر مىشود ،عالوهبراينكه مشاغل انسان بيشتر
ً
مىشود ،غالبا انسان مشغلهاش زياد مىشود ،عالوۀ بر اين ،توانايىهاى
انسان كم مىشود .آن جوانى كه توانایى جسمى دارد ،بهتر مىتواند
ً
عبادت كند ،نماز بخواند ،ذكر بگويد ،توجه كند ،قرآن بخواند ،اصال دل
او ماليمتر و نرمتر و روح او آمادهتر و شادابى او در همۀ كارها بيشتر است.
پس جوان تكليف بيشترى دارد.

62/12/17

 .1سوره مبارکه طالق /آیه 7

44

قضای نماز شب
در روايات داريم كه ا گر جوانى به داليلى نمىتواند شب بيدار شود و نماز
شب بخواند ،فردا صبح قضايش را بهجا آورد و يا قبل از خوابيدن ،نماز را
بخواند .البته براى بهجاآوردن قضاى نماز شب ،ثواب بيشترى ذكر كردهاند.
اينهم دليلى دارد .ا گر شما قبل از خواب ،نماز شب خوانديد و بعد
خوابيديد ،خيالتان راحت است كه نماز شب را خواندهايد و تا اذان صبح
ديگر از خواب بلند نمىشويد؛ اما وقتى نماز نخواندهايد و نيت داريد فردا
قضاى آن را بهجا آوريد ،اين دلهره و دغدغه هست .آنوقت ممكن است
بيدار شويد و در وقت بخوانيد .اين نكات حتى در مسائل مستحبى و نافله
هم مالحظه شده است.

74/8/17
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اخالص در عمل
وای به حال کسانی که روی خودشان از لحاظ علم و عمل ،کاری نکنند
و همانطورکه وارد دنیا شدند ،بهاضافۀ پوسیدگیها و ضایعات و خرابیها
و فسادها که در طول زندگی برای انسان پیش میآید ،از این دنیا بروند.
..انسان در قیامت نگاه کند و ببیند خدای متعال به بعضی از بندگانش
ـ همین افرادی که با آنها معاشریم و آنها را در کوچه و محله میبینیم؛ به
همکار اداری ،به دوست دوران تحصیل ،یا به یک رفیق بگوبشنو 1ـ برای
برخی کارها و مجاهداتی که در این دنیا داشتهاند ،مقامات عالی میدهد؛
َ
آنها را به بهشت میبرد؛ از عذاب دورشان میدارد و از َعقبات 2قیامت،
نجاتشان میدهد ،و ما بهخاطر تنبلی؛ بهخاطر نرسیدن به خود و بهخاطر
یکلحظه غفلت ،از همۀ آنها محروم ماندهایم! آنوقت است که حسرت
َ
ُ
گریبان انسان را میگیرد«َ :و َانذ ُ
الح َ
وم َ
رهم َي َ
سرةِ ِاذ ق ِض َي الا ُمر» 3کار هم
ِ
دیگر از کار گذشته است و حسرت هم فایدهای ندارد .این ،هال کت معنوی
است .به قول نظامی گنجوی:
 .1همصحبت
َ
 .2جمع َعقبة ،بهمعنی گردنهها و راههای دشوار
 .3سوره مبارکه مریم /آیه « ،39و آنان را از روز حسرت بيم ده ،آنگاه كه داورى انجام گيرد».
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«ا گر صد سال مانی ،ور یکی روز

بباید رفت از این کاخ دلافروز»

ماندنی که نیستیم .چند صباحی ،کمی اینور ،کمی آنور ،تمام خواهد
شد .هال کت جسمانی این است و اینقدر از آن میترسیم .هال کت معنوی،
یعنی برای ابد دچار ِخذالن 1و عذاب الهی شدن .یعنی در زندگی جاودان
ابدی ،از همۀ نعمتها و لذتها و چشمروشنیهایی که خداوند برای من
و شما ّ
معین و مقرر کرده محرومماندن.
برادران و خواهران! ا گر به خودمان نرسیم ،بدبختی است؛ روسیاهی است؛
محرومیت است؛ از چشم خدا افتادن است؛ از مقامات معنوی دورماندن
و از نعیم ابدی الهی ،تهیدستماندن است .پس باید به خودمان برسیم.
..یکی از ویژگیها که بسیار مهم است تا برای خودسازی به آن توجه کنیم
و شاید جنبۀ تقدمی هم داشته باشد« ،اخالص» است .اخالص عبارت
است از کار را خالص انجامدادن و اینکه کاری را مغشوش 2انجام ندهیم.
گاهی هست که کسی عبادت نمیکند و گاهی عبادتمیکند اما مغشوش و
ناخالص .اینهم مثل آن است .خالصبودن عبادت و خالصبودن عمل،
این است که برای خدا باشد.. .آن روابطی که بین خود انسان و خداست
 .1خواری ،درماندگی
 .2ناخالص و آمیخته با چیز دیگر
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ـ ذکر ،توجه ،دعا ،نافله ،شبزندهداری ،سحرخیزی ،احسان و کارهای
نیک ـ باید بین خود انسان و خدا بماند .مبادا انسان بهخاطر اینکه
دیگران ببینند ،کاری را انجام دهد! کاری که انسان بهخاطر توجه دیگران
به خودش انجام دهد ،از نکردن آن کار بدتر است؛ زیرا نکردن کار ،یعنی
انسان کاری را انجام نمیدهد .کاری که انسان برای جلب توجه دیگران
نسبت به خودش انجام دادهّ ،
کأنه انجام نداده است .بدتر بودنش هم
ازاینجهت است که عمل شرکآلودی انجام داده و این عمل شرکآلود،
فعل حرام است و دورکننده است.
..من روایتی را در باب اخالص یادداشت کردهام که برایتان میخوانم .از
َّ ُ ّ
َ ً 1
پیغمبر ا کرمصلواتاهللوسالمهعلیه نقل شده است که فرمودِ « :ان ِلك ِل َح ّ ٍق َحقيقة»
هر چیزی دارای حقیقتی است ،و یک روح ،یک معنا ،و یک حقیقت
َ
ََ
ٌ
خالص» بنده به حقیقت اخالص و به آن
دارد«َ .و ما َبل َغ َعبد َحقيقة ا ِال
ِ
ََ
ُ َّ َ ُ َ َ َ َ
حمد َعلى شي ٍء
«ح ّتى ال ي ِحب ان ي
حقیقی اخالص نمیرسد،
معنای
ِ
َ
اهّلل» ـ این خیلی سخت است ،این مرتبهاش از آن مراتب بسیار
ِمن ع َم ِل ِ
باالست ـ مگر اینکه دوست نداشته باشد که مردم او را برای هیچیک
ً
از کارهایی که برای خدا انجام میدهد ،ستایش کنند .مثال فردی است
 .1بحاراالنوار /کتاب االیمان و الکفر /ابواب مکارم االخالق /باب  /116حدیث 51
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که کار را برای دیگران انجام نمیدهد :برای خاطر خدا نماز میخواند،
ختم قرآن میگیرد ،کار خیری انجام میدهد ،احسان و کمک و صدقهای
میدهد و مجاهدتی برای خدا میکند ،اما دوست میدارد که مردم بگویند:
ایشان چقدر آدم خوبی است .کارش را برای مردم نکرده است ،کار را برای
خدا انجام داده و تمام شده؛ اما از مدح مردم و از اینکه مردم از او تعریف
کنند ،خوشش میآید .میفرماید این ،آن مرتبۀ عالی اخالص نیست .مرتبۀ
ً
عالی اخالص این است که این را هم دوست نداشته باشد .اصال کاری به
کار مردم نداشته باشد! میخواهند بدانند ،میخواهند ندانند .میخواهد
خوششان بیاید ،میخواهد خوششان نیاید .نگاه کند ببیند خدا از او چه
ً
1
خواسته است و دقیقا آن را انجام دهد71/12/4 .
ّ
 .1همانطور که معظمله میفرمایند آنچه که در حدیث نبوی آمده ،مربوط به مراتب باالی اخالص
است .ایشان ضمن شرح حدیث دیگری از امام باقر علیهالسالم میفرمایند« :طبیعت انسانها اینطور
است که دوست میدارند خدای متعال در چشم مردم ،خیر آنها را ظاهر کند ،خوبی آنها را بروز
بدهد؛ این طبیعت انسان است.. .این ِاشکالی ندارد؛ اما به شرط اینکه این عمل خیر را برای این
مقصود که دیگری او را ببیند ،بهجا نیاورده باشد .عمل را برای خدا انجام دهد .نیمهشبی بلند
ً
شدید ،عبادت میکنید ،تضرع میکنید ،یک نفر هم تصادفا شما را دید ،شما هم خوشحال شدید
از اینکه او دید ،خوشتان آمد ،اما کار را برای خدا کردید ،برای دیدن اینوآن نکردیدِ .صرف اینکه
انسان خوشش بیاید از اینکه دیگری عمل خیر او را مشاهده کند و ببیند ،این ِاشکالی ندارد ،این
عمل را باطل نمیکند ( »88/8/12.کتاب چهل حدیث از امامین صادقین /صهـبا)
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یاد سحرهای امام..
بيمارى سال پنجاهوهشت ،دكتر ایشان
امام [خمینی] در همان دوران
ِ
ً
براى من نقل مىكرد كه نصفهشب بيدار میشدند ـ نزديک وقتیکه مثال
همهشب نماز شبشان را میخواندند ـ در حال بيمارى هم نماز شبشان را
مىخواندند .از داخل خانۀ امام ما خبر داريم كه نيمۀ شب صداى گريۀ
امام از خوف خدا و در عبادت خدا ،تا خارج از اتاقش و آنجايى كه
ديگران خوابيدند ،مىرسد .اينها را ما داريم مىبينيم ،يكچنين انسانى را،
يكچنين موجودى را ما داريم مىبينيم؛ كه اين يک تصويرى از حا كميت
پيغمبر اسالم است در صدر اسالم ،يک نقشى از اوست ،نمىگويم مثل او،
كسى به پيغمبر نمىرسد ،اما يک نسخۀ مطابق اصلى است از او ،ما اين
را داريم مىبينيم ،ما طعم اسالم را چشيديم[ 65/2/9.و ] نظامى داريم كه در
َ
ّ
رأسش چنين انسانى قرار گرفته كه انسان را به ياد حكومت قديسين عالم
و عدۀ معدودى از انبيا كه به حكومت رسيدند ،و به ياد حكومت پيغمبر
ا كرم و اميرالمؤمنين و امام حسنعليهمالسالم مىاندازد.

64/9/11
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بادۀ گلگون..
نقل مىكنند مرحوم آميرزا جواد آقاى ملكى وقتى بيدار مىشد و سر حوض
آب مىنشست تا وضو بگيرد ،به آب نگاه مىكرد ،دعا مىخواند ،و گريه
مىكرد و تضرع مىكرد .آب برمىداشت روى صورتش مىريخت ،گريه و
تضرع مىكرد .به آسمان نگاه مىكرد ،دعا مىخواند ،گريه و تضرع مىكرد،
تا وقتیكه بيايد سر سجاده بايستد و آن نماز شب و آن ّ
تهجد پرفيض و
پرحال و پرطراوت را با عشق و شور انجام بدهد[ 84/7/17.و ] در قنوت نماز
شب مىخواند:
َ
1
«زان پيشتر كه عالم فانى شود خراب ما را ز جام بادۀ گلگون خراب كن» 67/8/28

 .1غزلیات حافظ
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طریقۀ خواندن نماز شب
مطابق با فتوای حضرت آیتاهلل خامنهای
زمان خواندن نماز شب از نیمهشب شرعی است تا اذان صبح ،البته
یکسوم پایانی شب از فضیلت بیشتری برخوردار است و هرچه به اذان
صبح نزدیکتر باشد ،بهتر است .ا گر بیدار شدن بعد از نیمهشب برای
کسی سخت باشد ،مىتواند نماز را اول شب بخواند .یا ا گر با قصد خواندن
نماز شب خوابید و خواب ماند ،میتواند پس از خواندن نافله و نماز صبح،
آن را قضا کند.
آهسته یا بلندخواندن نوافل شب تفاوتی ندارد ،گرچه بهطور کلی مستحب
است که نافلههاى روز آهسته و نافلههاى شب بلند خوانده شود .و نیز الزم
نیست نماز شب در مکانی تاریک یا دور از چشم دیگران خوانده شود ،مهم
آن است که قصد نمازگزار فقط کسب رضای خدا باشد ،نه چیز دیگری.
مستحب است پس از برخاستن از خواب برای نماز شب ،آیات  190تا 195
سورۀ مبارکۀ آلعمران خوانده شود.
نماز شب يازده رکعت است ،شامل :هشت رکعت نافلۀ شب ،دو رکعت نماز
َ
شفع ،و یک رکعت نماز ِوتر.
هشت رکعت نافلۀ شب بهصورت دو رکعت ،دو رکعت ـ مانند نماز صبحـ

ً
خوانده میشود و جایز نیست مثال بهصورت دو نماز چهاررکعتی خوانده
شود .در این نمازها میتوان بعد از قرائت سورۀ حمد ،سورهای از قرآن را
نخواند و به رکوع رفته و نماز را ادامه داد .پس از خواندن نوافل شب ،دو
رکعت نماز ،به ّنیت نماز شفع باید خوانده شود و پس از آن یک رکعت نماز
به ّنیت نماز ِوتر.
در کیفیت خواندن نماز ِوتر مستحبات و ادعیۀ بسیاری بیان شده است،
از جمله:
ـ قرائت ٔ
سوره توحید (سهمرتبه) ،و سورههای فلق و ناس ،بعد از قرائت
سورۀ حمد.
ـ طلب استغفار برای چهل نفر از مؤمنین و برادران ایمانی؛ بهطور مثال
َ َّ َ
َ َّ َ
اغفر ...
اغفر ِلحاج قاسم سلیمانی ،الل ُه ّم ِ
بگوید :الل ُه ّم ِ
ـ گفتن هفتاد مرتبه ذکر شریف استغفراهلل ربی و اتوب الیه؛ به این صورت
که دست چپ را به دعا باال بیاورد و با دست راست ،اذکار را بشمارد و پس
َ َ ْ
َ َ َّ
الن ِار
از پایان ،هفت مرتبه بگویدٰ :هذا َمق ُام ال َعا ِئ ِذ ِبك ِمن
ْ
َ
ـ گفتن سیصد مرتبه ذکر شریف «ا َلعفو» ،و در خاتمه بگوید«َ :ر ِ ّب اغ ِف ْر ِلي
َ ُ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ
اب َ
فور َّ
َو َ
الغ ُ
الت ّو ُ
الر ُ
حيم»
ارحمني و تب علي ِانك انت
ـ گفتن تسبیحات حضرت زهرا سالماهللعلیها پس از پایان نماز
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بسیار سفارش شده است که نمازگزار حین نماز حال گریه داشته باشد و
از ادعیۀ وارده غفلت نکند ،مانند :دعای ابوحمزه ثمالی .در همین رابطه
حضرت آیتاهلل خامنهای میفرمایند« :دعاى ابوحمزۀ ثمالى را هم ببينيد؛
دريايى است از معرفت ،خشوع ،ذكر ،حال و توجه .انسان بايد اين دعاها
ً
را با توجه بخواند ،ولو يک صفحهاش را بخواند .الزم نيست انسان حتما
[در ماه رمضان] همۀ دعاى ابوحمزه را هر شب بخواند .يک صفحهاش را
بخوانيد؛ در نماز شبتان بخوانيد»79/10/11.
در کتب ادعیه چندین دعا برای بعد از نماز شب نقل شده است .در ادامه
فایل  pdfیکی از همین کتابها با عنوان «رهروان شب» و نیز دعای سیودوم
صحیفۀ سجادیه ،آماده و در اختیار عالقهمندان قرار داده شده است.

کتابچه
«رهروان شب»

دعای سیودوم
صحیفۀ سجادیه

دستخط شهید حاج قاسم سلیمانی

بسمه تعالی
ً
مهدی جان تمام کسانیکه به کمالی رسیدند خصوصا کماالت معنوی که
خود منشاء و پایه دنیوی هم میتواند باشد منشاء ٔ
همه آنها سحر است سحر
را دریاب نماز شب در سن شما تأثیری شگرفی دارد ا گر چند بار آنرا با
رغبت تجربه کردی لذت آن موجب میشود به آن تمسک یابی.
عمویت ۹۱/۸/۱۷

ً
خامسا نماز شب نماز شب نماز شب کلید تمام عزتهاست.

انسان با توسل ،با دعا ،با توجه ،با راز و نياز ،با شبزندهدارى،
با ارتباط با معدن عظمت و معدن نور ،نورانى مىشود:
«رنگ آهن محو رنگ آتش است»

77/2/24
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