
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :قال اهللا عزّوجلّ

 }إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيرا{

  خدا فقط می خواهد پليدی را از شما اهل بيت ببرد و کامال شما را پاک سازد

 ) 33اآلية : سورة األحزاب(  

از احاديث شريف نبوی در منابع شيعه و سنی بر اين امر  تعداد بسيار زيادی
داللت دارند که اين آيه مبارکه در خصوص پنج تن آل عبا بوده، و واژه 

، علي، فاطمه، حسن و ‘ محمد: ويژه ايشان است و اينان» اهل بيت«
  :به عنوان مثال رجوع کنيد به. باشند می^حسين

ـلم   ؛ 304و  292:  6، 107:  4، 331: 1): هــ  241(مسند احمد ـ   261(صـحيح مس :  7): هـ
 108:  5): هــ   303(نسائی ی السنن الکبر ؛...و  361:  5): هـ  279(سنن ترمذی ؛  130

حـاکم   الصـحيحين ی المستدرك عل؛ 108): هـ  310(دوالبی  الذرية الطاهرة النبوية؛ 113 و
ـ  794(زرکشـی   نالبرهـا ؛ 147و  146و  133:  3، 416:  2): هـ  405(نيسابوری  ؛ 197): هـ
ی اصـول الكـاف  ؛ 104:  7): هــ   852(عسـقالنی  ابن حجـر  ی شرح صحيح البخاری فتح البار
دعـائم  ؛ 29، ح 47): هــ   329(ابن بابويـه   االمامة والتبصرة؛ 287:  1): هـ  328(كلينی 
ی االمـال ؛ 550 و 403 ):هـ  381(صدوق  الخصال؛ 37و  35): هـ  363(مغربی  االسالم
جـامع   :ک. نيز به تفسير آيـه در منـابع زيـر ر   و . 783و  482و  438ح ): هـ  460(طوسی 
هــ   468(واحدی  أسباب النزول؛ )هـ  370(اص جصّ أحکام القرآن ؛)هـ  310(طبری  البيان

سـير ابـن   ؛ تف)هــ   671(قرطبی  الجامع ألحكام القرآن؛ )هـ  597(ابن جوزی  زاد المسير؛ )
 فـتح القـدير  ؛ )هـ  911(سيوطی الدر المنثور ؛ )هـ  825(تفسير ثعالبی ؛ )هـ  774(كثير 

؛ تفسـير فـرات   )هــ   329(؛ تفسير قمی )هـ  320(؛ تفسير عياشی )هـ  1250(شوکانی 
و بسـياری از  ) هــ   560(طبرسـی   مجمع البيـان مر؛ ی اولوا اال ذيل آيه) هـ  352(کوفی 
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 پیش در آمد

عبادات نيز عبارت از اعمال مخصوصي است كه خداوند متعال براي 
بندگان خود وضع نموده است تا با انجام آن، ارتباط خود را با خالق 

روردگار و نزديك خويش برقرار نمايند و راهي باشد براي ارتباط با پ
نماز، روزه، دعا، انفاق، زكات، خمس، و : كارهايي مانند ؛شدن به او

ها و اوقات مشخص   حمد، تسبيح و تكبير كه در شكل: اذكاري چون
  .وارد شده است

البته بايد دانست كه خداوند متعال راه را براي انسان باز گذاشته است تا 
 ؛ي و با قصد قربت انجام دهداعمال و رفتار خود را به صورت عباد ةهم

آنجا كه آن اعمال را با نيت پاسخ دادن به خواست الهي و پيروي از 
هاي رباني به انجام رساند، اما آنچه در اين بحث به عنوان   راهنمايي

 )1(هاي توقيفي  ها يا فورمول  كنيم همان صيغه  عبادت از آن ياد مي
  .ص وارد شده استخا نصانجام آنها  ةنحو ةمشخص است كه در بار

  )2(عبادات و نقش آنها

عبادات در شريعت اسالم يكي از محورهاي ثابتي است كه با تغيير 
                                                         

يا روزه مانند مناز  ،كه بندگان حق دخل و تصرف در آن را ندارندى كار يعىنى توقيف. 1
 .ـ مترجم... و

آنچه حضرت استاد شهيد سيد حممد باقر صدر  بهدر شرح و توضيح بيشتر اين موضوع  .2
به  ))العبادات نظرة عامة ىف((، فصل آخر ))الفتاوى الواضحة((خود به نام  عملية لةدر رسا
  .اند، مراجعه كنيد  حترير در آورده ةرشت
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 ؛ها و تحوالت مدني تغيير نخواهد كرد  شيوة زندگي مردم يا با پيشرفت
  .تواند بر آورندة نيازهاي ثابت زندگي انساني باشد  و از همين رو مي

ر است كه عبادت بيانگر رابطة انسان اين ثبات و اين نياز به اين اعتبا
و پروردگار اوست و اين رابطه، ثابت، مستمر و فطري است و 

  :نيازمندي انسان به اين رابطه به داليل ذيل قابل اثبات است

اينكه انسان در راه رسيدن به كمال بايد به صورت مطلق به  :اول
دامه داده، خداوند وابسته و متكي باشد تا به مسير رو به رشد خود ا

در اثر عدم اين وابستگي، به گمراهي و جمود و ركود كشيده نشده و 
هاي نسبي و كوچكي   يا در اثر مطلق و قابل اتكا تصور كردن واليت

سقوط  غلونمايد، در منجالب بت پرستي و   كه در زندگي وي رخ مي
  .نكرده و از حركت رو به رشد خود باز نماند

اي از چنين وابستگي به يك قدرت   شده عبادت نشانة عملي و هدايت
مطلق است كه در پرتو آن، انسان ايمان خود را به خداوند رشد 
بخشيده، از راه انجام عباداتي كه محتوا و معني اين وابستگي را مورد 

دهد، به اين مهم نايل آمده و در عين حال، وجود   تأكيد قرار مي
  .قدرت مطلق و خداوندگار ديگري را نفي نمايد

همان گونه كه انسان گاه كارهايي به مصلحت شخصي خود  :دوم
دهد، در زندگي اجتماعي خود نيز نيازمند كارهايي است كه   انجام مي

مردم باشد و شكي نيست كه در نوع  ومبه نفع جامعه و به مصلحت عم
شود انگيزة كافي را در او   اول، فايدة شخصي كه از كار حاصل مي
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نمايد، به خالف نوع اخير كه گاه ممكن است   د ميبراي انجام كار ايجا
بهرة وي از سود جمعي حاصل از كار متناسب با تالشي كه در راه آن 
به خرج داده نبوده، بلكه شايد الزم باشد كه گاه منافع شخصي خود 

  .را فداي مصالح عموم نمايد

در  انسان ةعبادتي كه تربيت كنند ؛گردد  اينجاست كه نقش عبادت آشكار مي
در نتيجه، عبادت در تربيت انسان بر  .ستانجام كار براي خدا و در راه خدا

فعاليت در راه مصالح عمومي و گذشتن از خود و منافع شخصي خود در اين 
  .شود  اين نقش از طريق ارتباط با خدا ايجاد مي ؛راه نقش دارد

هاي اجرايي است كه   جامعة انساني همواره نيازمند به ضمانت :سوم
شوند خود را با نظام حاكم بر جامعه تطبيق  ناچارافراد در ساية آن 

چون وجود يك نظام حكومتي ـ به هر شكل كه باشد ـ يك نياز  ؛كنند
  .ثابت جوامع انساني است

اين ضمانت اجرايي گاه، كيفرهاي مادي و معنوي است كه جامعه 
دروني گيرد، و گاه احساس مسئوليت   براي مخالفان نظام در نظر مي

شك نيست كه ساز و كار . افراد در برابر قانون و نظام حاكم است
كيفر و عقوبت به خالف احساس مسئوليت دروني، از تأثير گذاري 
محدودي برخوردار است، زيرا تعقيب و مراقبت دائم از افراد جامعه 

  .هميشه ممكن نيست

اينجاست كه نقش عبادت در رشد احساس مسئوليت در انسان پيش 
زيرا عبادت موجب رشد ارتباط انسان با خدا و احساس  ؛آيد  يم
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اي   خداوندي كه حتي به ميزان ذره ؛گردد  مراقبت دائم خداوند از او مي
  .در آسمان و زمين از وي پوشيده و پنهان نيست

  عبادت در اسالمى ها ىویژگ

از  اي  كند، به مجموعه  هايي كه عبادت در زندگي انسان ايفا مي  عالوه بر نقش
  :عبادت در اسالم است ةخوريم كه وجه مشخص  ها نيز بر مي  ويژگي

هاي زندگي شخصي و   عبادت در اسالم، همة عرصه :فراگير بودن. 1
شود، بلكه اسالم از انسان   اجتماعي و سياسي انسان را شامل مي

خواهد كه همة رفتارهاي خود را در زندگي، حتي در خورد و   مي
مورد محبت و ميل او است، رنگ خوراك و لذت و شهوت كه 

اسالم باب قصد قربت را همواره پيش روي انسان باز . عبادت بدهد
  .گذاشته و بر ارتباط دائم انسان با خدا تأكيد كرده است

هاي عبادي عام انسان در اسالم، اگر   اعمال و فعاليت: ماورايي بودن. 2
خارجي  چه داراي تفسير مشهود و ملموس نفسي و روحي يا مادي و

اين مطلب  گواههاي علمي نيز   يا اجتماعي و عمومي بوده و پيشرفت
شود ابعاد جديدتري از   است و هر چه آفاق دانش بيشتر شكافته مي

بينيم، در  اين احوال مي ةگردد، اما با هم  عبادات اسالم آشكار مي
اين رفتار عبادي  ...شعائري دارند مثل نماز و روزه و ةعباداتي كه جنب

توان اين پديده   باشد كه نمي ماورايي و غيبي نيز برخوردار مي ةجنب از
ايمان  ةرا جز بر اساس هدف تأكيد بر ارتباط با غيب و باال بردن درج

هاي نماز يا   در رابطه با تعداد ركعت مثالً ؛به آن در انسان تفسير كرد
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 توان آنها را جز بر اساس  بعضي از اعمال حج مانند طواف و سعي نمي
  .هاي الهي تفسير كرد  تعبد بر فرمان

عالوه بر ويژگي ماورايي بودن، محسوس بودن را  :محسوس بودن. 3
چرا كه انسان  ؛توان در عبادات اسالمي به خوبي مشاهده كرد  نيز مي

از دو جنبة روحي و مادي تركيب شده و جنبة ماورايي با جنبة حسي 
  .وي در آميخته است

الم با مالحظة اين دو جنبه، براي ايجاد انسجام بينيم كه اس  در اينجا مي
هاي عبادي انسان، همان گونه كه از يك سو بر   در انجام فعاليت

خلوص نيت و حضور قلب و ياد خدا در عبادت و تعبد نسبت به 
هاي حسي فعاليت   اوامر الهي تأكيد كرده است، از طرف ديگر بر جنبه

امر را در نماز و حج مشاهده چه اينكه اين  ؛وي نيز تأكيد نموده است
كنيم، مانند رو به قبله كردن، ركوع، سجود، طواف دور خانه كعبه،   مي

سعي بين صفا و مروه، رمي جمرات، همچنين ساير واجبات و 
  .مستحباتي كه در غير نماز و حج وجود دارد

گيري ديگر كه يكي  بدين گونه است كه اسالم، به خالف دو جهت
ادي عبادت را به كلي كنار گذاشته و عبادت را همة مظاهر حسي و م

تنها يك حالت روحاني صرف فرض نموده و ديگري كه عبادت را 
تنها عمل حسي خارجي و به دور از محتوا و مضمون روحي دانسته 
آن را به بت پرستي تبديل كرده است، ديني ميانه بوده در عبادت هر 

  .دو جنبه وجود انسان را مراعات نموده است
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هايي كه گذشت، در بسياري   عالوه بر همة ويژگي :اجتماعي بودن .4
دار  يابيم كه هدف از آن، ريشه  اي اجتماعي را مي  ها جنبه  از عبادت

و با در . كردن و استحكام روابط ميان افراد همان جامعة انساني است
نظر گرفتن اين مطلب كه هدف اصلي از عبادات محكم كردن رابطه 

اجتماعي، هدف ثانوي  بـُعداين : توان گفت  ال است، ميبا خداوند متع
بعضي از عبادات است، چنان كه در حج، نماز جماعت،  مهماما بسيار 

نماز جمعه، نماز عيد فطر و قربان، و جهاد در راه خدا به خوبي 
  .شود، چه رسد به امثال زكات  مالحظه مي

ا از راه متحد همچنان كه خود شعائر نيز ذاتاً همين هدف اجتماعي ر
اموري مانند اتحاد قبله و  ؛كنند  كردن و تعيين هويت امت، دنبال مي

  ...نمازهاي عيد و 

ها است كه موجب شده اسالم تا اين اندازه   ها و ويژگي  همين نقش
  .خود بر شعائر و عبادات تأكيد كنددر نظام كلي 

هداف، توان بسياري از ا  با تحليل و بررسي هركدام از عبادات نيز مي
  .نتايج و آثار را يافت

مهم را كه با موضوع نظام عبادات در  ةدر ابتدا خوب است چند نكت
ارتباط است به خاطر بسپاريم، اگر چه بعضي از اين نكات به مباحث 

  .ديگر نيز ارتباط دارند

اعمال مستحب خصوصاً در عبادات بسيار وسيع و گسترده  ةاينكه داير :اول
 ،اند  مستحبات و سنن به صورت معتبر به اثبات نرسيدهاست و برخي از اين 
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توان مشروعيت و استحباب اعمالي از اين دست را از جانب شارع   لذا نمي
بايست انجام اين اعمال را به اميد اينكه مطلوب   مقدس دانست، پس مي

  .انجام داد) به قصد رجا(شارع مقدس واقع گردد يا به تعبير فقها 

اگر : لسند نيز وارد شده است دال بر اينكهچندين روايت صحيح ا
به يك مؤمن برسد و او آن  ‘ثواب انجام عملي از قول پيامبر اكرم

عمل را به اميد رسيدن به آن ثواب انجام بدهد، خداوند متعال آن 
نويسد اگر چه در متن واقع، اين موضوع   ثواب را در نامه عمل او مي
  .چنانكه به او رسيده نبوده باشد

 ةتسامح در ادل ةشود در فقه، قاعد  دي كه از اين روايات استفاده ميمفا
نام دارد، اما عليرغم اين مطلب، من در اين مبحث تا آنجا كه مجال  سنن

بحث در اين زمينه اجازه دهد به مستحبات و سنني كه روايات معتبري در 
  .اثبات مشروعيت و استحباب آنها وارد شده است اشاره خواهم نمود

اينكه خواهم كوشيد تا مصاديقي را نيز انتخاب كنم كه اگر چه دليلي  چه
بر استحباب آنها به عنوان خاص وجود ندارد، اما به صورت كلي با 

توان   تطبيق داشته و مي ^مضمون روايت صحيح السندي از اهل بيت
  .آن را مصداق آن خط كلي دانست

و جمع بين انواع هاي عبادي تنوع عبادات   در اوقات و مناسبت :دوم
شود مثالً در يك مناسبت چند عمل مانند   مختلف آنها ديده مي

، نماز، دعا، ذكر، صدقه، روزه و ساير عبادات )غسل و وضو(طهارت 
 ةاين مسئله حاكي از وجود هدف و شيو .با هم وارد شده است
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ها است و آن اينكه تكامل انساني تنها از راه   خاصي در اين مناسبت
هاي روحي و   گشته و نيازمندي ميسرين عبادات با يكديگر امتزاج ا

بايست در هر مناسبتي   لذا مي ؛باشند  نفساني انسان متنوع و متعدد مي
اين گونه تنوع در عبادات وجود داشته باشد تا موجب آن گونه 

  .تكامل شود و به يك نوع خاص از عبادت اكتفا نگردد

ها و غير   ات در مناسبتفشردگي و بسياري عبادات و مستحب :سوم
آنها حتي در برنامه عبادي روزانه ممكن است به غلط، اين تصور را 
 در انسان ايجاد نمايد كه اسالم با دعوت انسان به انجام اين مستحبات
فراوان و فشرده، قصد دارد او را از انجام وظايف عام اجتماعي خود 

و دعا و ساير عبادات باز دارد و وي را به كارهايي نظير نماز و روزه 
مشغول كند و طبيعتاً اين روند، موجب ايجاد نوعي رهبانيت در 

  .گردد  زندگي انسان مي

بايست به اين نكته توجه داشت كه اسالم بر ابعاد اجتماعي   لذا مي
هاي همين كتاب نيز بر اين ابعاد   زندگي انسان تأكيد داشته و در بحث
ترجيح داده است  مستحبيجام اعمال كه اسالم پرداختن به آنها را بر ان

مثل مباحث مطرح شده در باب نظام اقتصادي مانند  ؛ايم  اشاره داشته
اينكه تالش در راه تحصيل معيشت برترين نوع عبادت است، يا اينكه 
يك ساعت دانش پژوهي برتر از هفتاد سال عبادت است، يا اينكه 

تالفات در بين صلح دادن و حل و فصل كردن اخ(اصالح ذات البين 
از عمري نماز و روزه بهتر است و مطالبي از همين ) ها  افراد و گروه

دست در مورد كارهايي نظير برقرار كردن روابط با مؤمنان، رعايت 
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حقوق اجتماعي برادران ديني و ساير اموري كه اين بعد زندگي انسان 
  .دهد  را مورد تأكيد قرار مي

اين همه عبادت مستحب با اين فشردگي، بر اين، هدف اسالم از تشريع بنا
اوقات خود را در  ةگشودن عرصه در برابر انسان است كه اگر خواست هم

با توجه به اين نكته، هم راهي براي  .طاعت و عبادت خداوند بگذراند بتواند
هاي زندگي براي او قرار داده و هم عرصه را براي انجام   اولويترسيدگي به 

تكامل معنوي در برابر وي باز گذاشته است و اين امر هاي متنوع و   عبادت
  .نمايد  اجتماعي و زندگي او خللي ايجاد نمي ةدر معادل

  اى کلى شیوه

پيشتر دانستيم كه نظام عبادات به دليل اهميت و نقش عبادت در زندگي 
آنجا كه عبادت با  ،انسان از گستردگي و تنوع خاصي برخوردار است

  : رود  اسي از زندگي انسان به شمار ميابعاد آن، هدف اس ةهم
  )1(}و ما خلَقت اجلن و اِإلنس إِالّ ليعبدون{

  .و جن و انس را نيافريدم جز براي اينكه مرا عبادت كنند

 ^عبادي اسالم كه توسط اهل بيت ةبا همين رويكرد است كه شيو
انواع  مورد شرح و توضيح قرار گرفته، از لحاظ شمول زماني و تعدد

  .عبادات بسيار فراگير و گسترده است

عبادي به لحاظ شمول زماني در دو محور اصلي قرار گرفته  ةاين شيو
                                                         

  .56 /ذاريات .1
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  :است

عباداتي كه محدود به وقت خاصي هستند مانند عبادات روزانه،  :يك
هفتگي، ماهانه و ساالنه كه به ساعت، روز يا زمان معيني اختصاص 

  .دارند

  .زمان خاصي نيستند عباداتي كه مقيد به :دو

ما در دو مبحث جداگانه هر كدام از اين دو محور را مورد بحث قرار 
  .خواهيم داد

*   *   *  



 

1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عبـادت هاي 
خاص مقید به زمان





 

  
  
  

  :توان به چهار دسته تقسيم كرد  عبادات موقت را مي

  .ردآو را به جا ميعبادات روزانه كه انسان در هر روز آنها  :اول

  .رساند  عبادات هفتگي كه انسان هر هفته آنها را به انجام مي :دوم

  .آورد را به جا مي آنها عبادات ماهانه كه انسان ماهي يك بار :سوم

هاي عبادي   عبادات موسمي يا ساالنه كه انسان در مناسبت :چهارم
  .پردازد  خاص يا يك بار در سال به انجام آنها مي

در فراگير بودن زماني  ^يوه اهل بيتشود كه اين ش  مالحظه مي
عبادات و پر كردن همه اوقات انسان با عبادت، ريشه در عبادات 
واجب و مستحبي دارد كه اسالم آنها را در اصل شريعت خود تشريع 

  .اند  كرده و ديگر مصاديق، از آنها منشعب گرديده

حج هاي يوميه، نماز جمعه، روزه و   اموري مانند نماز واجب و نافله
گانه كه بر  ساالنه، همچنين روزه مستحب ماهانه براي روزهاي سه

  .اين فراگيري داللت دارند

با مالحظه عناوين اصلي عبادات وتقسيم زماني آنها آشكار خواهد شد كه 
  .اي عمل كرده كه عبادت همه وقت زندگي انسان را در بر بگيرد اسالم به شيوه

ورت الزامي و يا شبه الزامي اين شمول و فراگيري در يك سطح به ص
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است و در سطح ديگري حالت باز كردن عرصه و فرصت دهي به 
انسان براي عبادت پروردگارش را داشته تا از اين طريق طي يك 

  .ريزي حكيمانه در تربيت، تزكيه و تطهير به تكامل برسد برنامه

مام و اهت ^در سايه ديدگاه اهل بيت هرويبه زودي خواهيم ديد كه اين 
آنان به ايجاد جماعت صالح از راه نظام عبادات، از چه عمق، دقت و 

  .تكاملي برخوردار است

شامل انواع مختلف عبادات  ^اهل بيت برنامهاز لحاظ انواع عبادات نيز 
، )به معني عام از جمله حج عمره و زيارت(، مانند نماز، روزه، حج است

د و احسان، دانش پژوهي، و ديگر جهاد، دعا، ذكر، قرائت قرآن، انفاق، پيون
  .هاي واجب و مستحب  عبادت

ما نيز در مرور خود خواهيم كوشيد چه از لحاظ زمان و چه از لحاظ 
نوع عبادت، تنها به بيان عناوين و مصاديق بارز و مهم اين روش 

توان با مراجعه به   بپردازيم و تفصيل و توضيح ساير مصاديق را كه مي
نها دست يافت را به مراجعه به همان منابع هاي تخصصي بدا  كتاب

  .واگذار كنيم

البته بايد دانست كه در بحث از بعضي ساختارها در مباحث گذشته اين 
: اموري چون ؛كتاب نيز به برخي از مصاديق عبادات اشاره شده است

  .زيارت، انفاق، دانش پژوهي، روابط اجتماعي، شعائر و اماكن مقدس

ز اين مصاديق نيز در ضمن بيان چهار قسمت اي ديگر ا  و به پاره
 .محور اول و انواع اصلي عبادات محور دوم خواهيم پرداخت



 

  

  
  

  عبادات روزانه 
  روزانه، نوافل و شئونى نمازها .1

در شريعت اسالم تعداد هفده ركعت نماز در پنج نوبت در هر روز واجب شده 
ر، سه ركعت مغرب است، دو ركعت صبح، چهار ركعت ظهر، چهار ركعت عص

اين از مسائلي است كه تمام مسلمانان اهل قبله بر آن  ؛و چهار ركعت عشا
اجماع و اتفاق نظر دارند، نمازهاي چهار ركعتي فوق نيز طبق تفصيل خاص و 
شرايطي كه فقهاي مذاهب مختلف اسالمي در آنها اختالف دارند، در زمان 

  .شوند  عتي خوانده ميمسافرت نمازگزار به صورت شكسته يعني دو رك

هاي خاصي كه دارد از اركان مهمي است كه شريعت   نماز با ويژگي
اسالم بر آن بنا شده و به جهت اتفاق نظري كه امت اسالم بر آن دارند 

  .باشد  سمبل وحدت اين امت مي

همچنين نماز پس از معرفت و شناخت خداوند متعال، به نحو مطلق 
 ؛كه روايات نيز بر اين امر داللت دارندرود   برترين عبادت به شمار مي

اي   رابطه ؛زيرا نماز نشانه وابستگي و ارتباط انسان با خداوند متعال است
اينكه نماز در  سركه هرگز و تحت هيچ شرايطي نبايد قطع شود، و شايد 
گردد و انجام آن در   هيچ حالي از احوال انسان از گردن وي ساقط نمي
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ت و ترس و به هر قدر كه براي انسان مقدور حال صحت، بيماري، امني
  )1(.باشد و لو به ايماء و اشاره بر وي واجب است، همين باشد

و مستحب است قبل يا بعد از هر نماز واجب، چند ركعت نماز ديگر 
  .خوانده شود كه اين نمازها نوافل يوميه نام دارند

له از نظر آمده است كه تعداد اين نمازهاي ناف ^در روايات اهل بيت
: دو برابر نمازهاي يوميه، يعني سي و چهار ركعت است ،تعداد ركعات

هشت ركعت پيش از نماز ظهر، هشت  ،دو ركعت قبل از نماز صبح
چهار ركعت قبل و دو ركعت بعد از نماز  ،ركعت پيش از نماز عصر

مغرب و دو ركعت نماز نشسته بعد از نماز عشا كه يك ركعت 
ركعت نافله شب كه از نيمه شب تا طلوع  شوند، هشت محسوب مي

شوند و بعد از آنها دو ركعت نماز شفع و يك ركعت  فجر خوانده مي
  )2(.نماز وتر

                                                         
ليس ((: سند معترب روايت شده است كه در هنگام وفات فرمود به ‘از پيامرب اكرم .1

بصالته و ال يرد على من كه مناز خود را سبك بشمارد ى كس ؛احلوض ى من استخف
  .))از من نيست و بر سر حوض كوثر بر من وارد خنواهد شد

ال ((: نقل شده است كه در هنگام وفات فرمود  ×به طريق معترب از حضرت امام صادق و    
حر  ))رسد كسى كه مناز را سبك بشمارد، به شفاعت ما منى ؛تنال شفاعتنا من استخف بالصالة 

  .3و  7ح  ،16/  3 وسائل الشيعه عاملى،
نسبت به ساير مذاهب  ^اين شيوه با اين تعداد ركعات از امتيازات مذهب اهل بيت .2

به دقت حفظ  ‘مرب اكرمآن را از پيا ^است كه اهل بيتى ا  است و اين شيوهى اسالم
اند، در ميان اين نوافل نيز نافله صبح و نافله شب از بقيه برتر بوده و در تأكيد بر   كرده
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  : حنان، نقل كرده است

عمرو بن  نشسته بودم كه ×من در محضر حضرت امام صادق
آگاه  ‘فدايت شوم مرا از نماز رسول خدا: حريث از آن حضرت پرسيد

  .كن

  : ودآن حضرت فرم 

سپس  ،خواند  در هنگام زوال ظهر هشت ركعت نماز مي ‘پيامبر اكرم
و هشت ركعت ديگر بعد از آن، و آنگاه چهار ) ظهر(چهار ركعت اول 

ن و آ، سپس سه ركعت مغرب و چهار ركعت بعد از )عصر(ركعت دوم 
بعد چهار ركعت نماز عشا، سپس هشت ركعت نماز شب، سه ركعت نماز 

  )1(.له صبح و بعد از آن دو ركعت نماز صبحوتر، دو ركعت ناف

  : روايت شده است كه فرمود ×و از حضرت امام صادق

شيعيان ما اهل پرهيزگاري، وفا، امانتداري، و اهل عبادت و پارسايي هستند، 
ها به عبادت   خوانند، شب  آنانند كه در هر شبانه روز پنجاه و يك ركعت نماز مي

داري هستند، آنان زكات اموال خويش را   روزه برپا ايستاده و روزها در حال
  )2(.كنند  آورند و از هر حرامي پرهيز مي  پردازند، حج خانه خدا را به جا مي  مي

و در كتاب مصباح شيخ طوسي از محمد بن حسن بن علي 
  : فرمود: نقل كرده است كه ^عسكري

                                                                                                             
  .وارد شده استى اجنام آا و فضيلت و آثارشان روايات بسيار

  .6ح  ،33/  3وسائل الشيعه ى، حر عامل .1
  .ت الشيعه، به نقل از صفا26ح  ،41/  3وسائل الشيعه  ى، حر عامل .2
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اليمني،  صالة اخلمسني، و زيارة األربعني و التختم يف: عالمات املؤمن مخس
   )1(.و تعفري اجلبني، و اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم

پنجاه ركعت نماز، زيارت اربعين، انگشتر : هاي مؤمن پنج چيز است  عالمت
  .در دست راست كردن، بر خاك سجده كردن و بسم اهللا گفتن با صداي بلند

در  ^بينيم كه مكتب اهل بيت  در همين زمينه مي :دیگر ویژگى ها
با موضوع نماز با دارا بودن چندين ويژگي، نسبت به ساير  رابطه

اي   مذاهب اسالمي ممتاز گرديده است كه خوب است در اينجا اشاره
  :ها نيز بنماييم  به اين ويژگي

و يك سوره كامل از قرآن  فاحته الكتابالتزام به قرائت سوره  :اول
  )2(.در دو ركعت اول هر نماز

اي كه در   در حمد و هر سوره بسم اهللات همچنين است التزام به قرائ
 ^چون بسم اهللا به نظر فقهاي مكتب اهل بيت ؛شود  نماز خوانده مي

جزو قرآني فاتحه و هر سوره ديگري است و بسياري از نصوص و 
شواهد دال بر همين امر است كه در رأس آنها رسم الخط قرآني است 

                                                         
در اين ) پنجاه(، منظور از صاله اخلمسني 1ح، 10/373وسائل الشيعه ى، حر عامل. 1

است، چه اينكه از اين پنجاه ويك ركعت مناز در ) پنجاه ويك(ومخسني ى روايت مهان احد
از روايات به جهت اختصار به صاله اخلمسني تعبري شده است وشايد هم دليل اين ى بسيار

  .د كه دو ركعت مناز نشسته بعد از عشار را يك ركعت حساب كرده استتعبري اين باش
هم  است و در ميان آنان كساىن ^مذهب اهل بيتى مشهور فقهاى البته اين فتوا .2

  .اند  هستند كه به عدم وجوب خواندن يك سوره كامل فتوا داده



27  زمان خاص عبادت هاي مقيد به

ن مسلمانان متداول تا كنون در ميا ‘كه به امانت از زمان رسول خدا
  .است

حتي در نمازهاي  بسم اهللا الرحمن الرحيم) جهر(آشكار كردن  :دوم
شود و اين   اخفاتي كه حمد و سوره در آنها با صداي آهسته قرائت مي

آيد كه   همان است كه حديث سابق نيز به آن اشاره دارد و چنين بر مي
ي تبديل شد و اين موضوع در زمان خالفت معاويه به يك مسئله سياس

آنجا كه معاويه طبق آنچه از  ؛از امويان گرديد شيعياننشانه مشخصه 
  .را ممنوع كرد بسم اهللاآيد، جهر به   بعضي متون تاريخي بر مي

 ،رويد  التزام به سجده بر زمين و چيزهايي كه از زمين مي :سوم
اين امر به  ؛مشروط بر اينكه مصرف خوراكي و پوشاكي نداشته باشد

  : است ×از قول حضرت امام صادق ^اد روايتي از اهل بيتاستن

    .األرض، أو ما أنبتته إالّ ما أُكل أو لُبس ىال جيوز السجود إالّ عل

رويد جايز نيست، مگر آنچه   سجود جز بر زمين و آنچه از زمين مي
  .خوردني و پوشيدني است

ل نهي از سجود بر پنبه و كتان از قو ^باز هم از طريق اهل بيت
  : چنين وارد شده است ×حضرت امام باقر

ال يسجد على الثوب الكرسف، و ال على الصوف و ال على شيء من احليوان و 
   )1(ال على طعام و ال على شيء من الثمار و ال على شيء من الرياش

                                                         
  .1/91ء تذكره الفقها عالّمه حلّی، . 1
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اي، پشمي، اجزاي حيوانات، غذا، ميوه و مطلق لباس   سجود بر لباس پنبه
  .جايز نيست

بخاري، مسلم، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، دارمي و احمد  روايتي هم كه
  : همين امر است مؤكِّداند   بن حنبل ذكر نموده

   .جعلت يل األرض مسجداً و طهوراً

  .زمين سجده گاه و تطهير كننده من قرار داده شده است

  : همچنين كالم مبارك آن حضرت كه فرموده است
    .األرض لك مسجد

   .تگاه تو اس  زمين سجده

  )1(.اند  و بخاري، مسلم و نسائي آن را نقل كرده

نقل شده  ‘از پيامبر اكرم انسنيهمچنين است روايتي كه از طريق 
  : است كه فرمود
مثّ يسجد ممكّنا جبهته  يتوضاء كما أمره اهللا تعاىل ىأحدكم حت ةال تتم صلو
   .رضمن األ

كه مطابق با فرمان نماز هيچ يك از شما پذيرفته نخواهد گرديد مگر اين

                                                         
ماده  ،مهچنني املعجم املفهرس أللفاظ احلديث 234و  230/  1 التاج اجلامع لألصول .1

  .428و  424/  2 مسجد
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  )1(.خداوند متعال وضو بگيرد و در سجود پيشاني خود را بر زمين بگذارد

از داغي زمين بر پيشاني و : و نيز آنچه از خباب روايت شده كه گفت
هاي خود در هنگام سجود به رسول خدا شكايت برديم، اما آن   بيني

   )2(.حضرت به شكايت ما ترتيب اثر نداد

با آن ) اهل سنت(ن نصوص، همه فقهاي جمهور اما با وجود اي
  .اند  مخالفت نموده و سجده بر همه چيز را جايز شمرده

به اين حكم مقيد  ^بينيم پيروان اهل بيت  به همين دليل است كه مي
اي از گل خشك شده يا سنگ تميز را براي   بوده و همواره قطعه

ين كار، به استفاده در سجود در مواقع نيافتن زمين مناسب براي ا
  . همراه خود دارند

اند تا اذهان عمومي را نسبت به آنان   البته دشمنان شيعه كوشيده
اتهاماتي از  ؛مشوش ساخته و شبهات و اتهاماتي را متوجه آنان سازند

قبيل اينكه شيعيان اين قطعه سنگ يا گل خشك را كه بر آن سجده 
كنند،   اشيا سجده ميدر حالي كه شيعيان بر اين !! پرستند  مي ،كنند  مي

  )3(.نه ـ نعوذ باهللا ـ براي آنها

                                                         
  .858ح  227/  1 داود سنن اىباز  434/  2 كتاب اخلالفطوسى،  .1
مسلم در اين منبع آمده است كه اين روايت را ى ، در پاورق434/  2 اخلالفطوسى،  .2

/  1 در سننى نسائ *675ح  222/  1 ابن ماجه در سنن *619ح  433/  1 صحيح
  .اند  نيز نقل كرده 105/  2 در سننى بيهقو  *110ـ  108/  5 امحد در مسند *247

كه از خاك كربال يه شده  را اى از گل خشك شده  شود كه شيعيان مهواره قطعه ديده مى .3
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در اذان و اقامه دو  ))حي علي خير العمل((: التزام به گفتن جمله :چهارم
به  ^، زيرا كه در روايات اهل بيت))حي علي الفالح((مرتبه بعد از 

  .انجام اين عمل دستور داده شده است

بند  ام اين عمل پايبه انج )1(در ميان مذاهب اسالمي تنها زيديه
 ^هاي شيعيان اهل بيت  اي كه اين موضوع از ويژگي  هستند، به گونه

  .در برابر ساير مذاهب اسالمي در آمده است

اما در رابطه با شهادت سوم در اذان و اقامه كه متضمن شهادت بر 
است، در ميان فقهاي مذهب  ×واليت و امامت حضرت اميرالمؤمنين

                                                                                                             
براى استفاده در هنگام سجود مهراه خود دارند، مرحوم عالمه شيخ حممد حسني  ،است

. به شرح و تفسري اين عمل پرداخته است ))احلسينية هالترب((اى به نام   الغطا در رسالهكاشف 
ال شايسته است كه شيعيان در مساجدى كه كف آا از سنگ پوشيده شده حاما در عني 

كنند و يا ساير زير اندازهاىي كه  است خصوصاً مسجد احلرام يا در آا حصري ن مى
هاى   ر آا هست، به سجده كردن بر آا اكتفا منوده و از تكهشرايط الزم جهت سجده د

آنان با اين كار از بر انگيخته شدن شبهات و آثار اين  ؛سنگ براى اين كار استفاده نكنند
اى كه دمشنان اسالم و مسلمانان نادان بر ضد ايشان به راه   جنگ تبليغاتى ظاملانه

  .ه مهه صرب و توفيق و نصرت عنايت كندخداوند ب. اند اجتناب خواهند كرد  انداخته
بن احلسني بن ى عل ؛هستند كه به امامت زيد، فرزند حضرت امام سجادى زيديه گروه .1

از اعتقادات ايشان اين است كه . باشند ى، پس از پدرش معتقد م^طالب بن اىبى عل
خود  ىاز شرايط امام، قيام به مششري در برابر سركشان و ستمگران است، آنان برا

باشد، آنان امروزه بيشتر  ىاهل سنت مى دارند كه بيشتر متأثر از مكتب فقهى فقه مكتىب
ى سابقه تارخيى از مناطق ايران نيز داراى برند، اگر چه در بعض ىدر مشال مين به سر م

  .باشند ىم
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اين شهادت از اجزاي اذان يا اقامه نيست و شكي نيست كه  اماميه
صحيح نبوده  ،گفتن اين جمله به قصد اينكه جزء اذان يا اقامه است

  .باشد  عنوان بدعت در دين بوده و حرام مي داخلو
نه به قصد (به گفتن آن در اذان و اقامه  ^با اين حال، پيروان اهل بيت

به صورت شعاري براي  اي كه اين جمله  اند، به گونه  عادت كرده) جزئيت
اند، علت اين مسئله   آنان در آمده كه در ميان مسلمانان به آن شناخته شده

  :گردد  هم به دو عامل اساسي باز مي

و  ×ـ بيان اين جمله، نشانه واليتمداري آنان نسبت به حضرت علي1
چرا كه آن حضرت همواره از سوي دشمنان خود،  ؛تأكيد بر اين امر است

 ؛مويان و ناصبيان مورد ظلم و آزار و اهانت قرار داشته استاز جمله، اُ
آنان كه دشنام دادن و لعنت كردن آن حضرت را در منبرهاي مسلمانان و 

هاي نماز جمعه سنت قرار دادند، شيعيان نيز قصد دارند حال كه   خطبه
فرصت مناسب برايشان فراهم شده است، اين ستم تاريخي را با اظهار 

  .بت به آن حضرت جبران كنندواليت خود نس

نيز در ادوار مختلف تاريخ به دليل وجود  ^ـ شيعيان اهل بيت2
اند   ها و افتراهاي ظالمانه مورد ستم و فشار و تعقيب قرار داشته  تهمت

و فرزندانش بوده  ×در باره حضرت علي غلوكه از جمله آنها اتهام 
بند  اقامه پاي است، آنان خود را به سر دادن اين شعار در اذان و

كردند تا تأكيدي بر اين مطلب باشد كه اعتقاد آنان به حضرت 
تنها در محدوده اعتقاد به امامت، واليت و مرجعيت  ×اميرالمؤمنين
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تازه اين اعتقاد  ؛ديني آن حضرت بوده، او حجت خدا بر بندگان است
  : است كه در روز غدير فرمود ‘نيز برآمده از سنت رسول خدا

   .الّلهم وال من وااله و عاد من عاداه. واله فهذا علي موالهمن كنت م

هر كس من موال و سرپرست او هستم اين علي نيز موال و سرپرست او 
است، خداوندا، هركه او را موالي خود بداند دوست بدار و هر كس او را 

  .دارد دشمن بدار  دشمن مي

رت يكي از و نيز تأكيدي است بر اعتقاد شيعيان به اينكه آن حض
  .اولياء اهللا است و مسئله، فراتر از اين نيست

جمع بين نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا، بدون عذر يا  :پنجم
هاي جمهور   نياز به جمع بين آنها، به استناد سخني كه در كتاب

وارد شده، و همگي به  ^و اهل بيت ‘مسلمانان از پيامبر اكرم
  .صحت آن اعتقاد دارند

  : ين استروايت ا

در مدينه هفت ركعت  ‘از ابن عباس وارد شده است كه پيامبر اكرم
. ظهر و عصر و مغرب و عشا ؛باهم و هشت ركعت باهم نماز خوانده است

اند و متن عبارت به   گانه اهل سنت نقل كرده  اين روايت را مشايخ پنج
  : نقل مسلم چنين است

من غير  باملدينةو العشا بين الظهر و العصر و المغرب  ‘جمع رسول اهللا
    .خوف و ال مطر
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در مدينه، بدون وجود ترس يا آمدن باران، ميان نمازهاي  ‘رسول خدا
  .ظهر و عصر و مغرب و عشا جمع كرد

  پيامبر چه منظوري از اين كار داشت؟ : به ابن عباس گفته شد

   )1(.خواست تا امتش در زحمت قرار نگيرند  مي: ابن عباس پاسخ داد

با سند معتبر از حضرت امام  علل االحكامدوق نيز در شيخ ص
  : نقل كرده است كه فرمود×صادق

نماز ظهر و عصر را در يك مكان و بدون هيچ علت و  ‘پيامبر اكرم
در اين هنگام عمر ـ كه در چنين مواردي : سببي با هم اقامه فرمود

رت جرأتش در سخن گفتن با پيامبر از ديگران بيشتر بود ـ به آن حض
: آيا در نماز حكم جديدي آمده است؟ آن حضرت فرمودند: عرض كرد

  )2(.نه، اما خواستم گشايشي براي امت خود داده باشم

ملتزم به جمع ميان دو نماز هستند و  شيعيانشود كه   لكن مالحظه مي
اند، در حالي كه خود   به رخصت نبوي در اين زمينه استناد كرده

هاي خود را به صورت جدا از هم عموماً نماز ^پيامبر و ائمه
و جمع بين  )3(.خواندند كه روايات هم به اين موضوع اشاره دارد  مي

                                                         
ى، مذمسلم، ترى، خبار گانه هم عبارت هستند از  ، مشايخ پنج148/  1  التاج اجلامع لألصول .1

  .ىابن داود، و نسائ
  .2ح  ،161/  3 وسائل الشيعه حر عاملى، .2
اين موضوع نيازمند حتقيق بيشترى است، از يك طرف در صدور رخصت مجع بني دو مناز از  .3

شكى نيست و از طرف ديگر سريه كلى پيامرب و ائمه كه صلوات خداوند بر  ‘پيامرب اكرم
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  .دو نماز تنها به عنوان رخصت بوده است

باشد كه اين امر بر خالف التزام   تقيد به مسح سر و پاها در وضو مي :ششم
الت فقهي عامه مسلمانان است كه در وضو مقيد به شستن كامل پاها در ح

هاي خاص نيز مسح از روي كفش را بنا   عادي بوده و در بعضي از حالت
                                                                                                             

اند، پس اين   آورده به جا مى) جدا از هم(منازها را به تفريق آا باد در مقام عمل، اين بود كه 
تر است،   التزام به مجع از كجا آمده است؟ شك نيست كه اقامه منازها به صورت مجع آسان

و طبيعت امور و كيفيت تركيب شهرها و  ^خصوصاً اگر شرايط اجتماعى عصر ائمه
ين سؤال مطرح شود كه آيا اهل جوامع، با دقت مورد ارزياىب قرار گريد، ممكن است ا

اند؟ يا التزام   با توجه به آينده بشريت، شيعيان را ملزم به اختاذ اين شيوه آسان منوده ^بيت
دارد كه  ^به چنني امرى نشان از شرايط اجتماعى و سياسى حاكم بر تاريخ زندگى ائمه

ترين زمان به   كوتاه كرد تا منازهاى خود را به سرعت و در آنان و شيعيانشان را جمبور مى
  اجنام برسانند؟

نيز وجود دارد دال بر اينكه دليل مجع بني دو مناز به جا ى معتربروايات  عالوه كهبه    
از آا است البته به شرط اينكه در ميان اين دو ى آوردن هردو مناز در وقت فضيلت يك

دو مناز نافله خوانده شود، مناز، مناز نافله و مستحب به جا آورده نشود، اما اگر در ميان 
اجلمع بني الصالتني إذا مل يكن بينهما تطوع، فإذا ((: مجع كردى توان آن را با مناز بعد ىمن

است كه در ميان آن دو مناز ى مجع بني دو مناز در هنگام ؛كان بينهما تطوع فال مجع 
توان دو  ىگر منخوانده نشود، اما اگر در ميان آا مناز مستحب خوانده شد، دي مستحىب

  .3ح  163/  3 وسائل الشيعه حر عاملى، ))مناز را با هم مجع كرد
هستند ى كه مقيد به فقه و رعايت احكام شرع شيعيانبدين ترتيب، بايد رويه عموم    

چرا كه آنان عادتاً در ميان دو مناز، خصوصاً مناز مغرب و  ؛خواندن مناز به تفريق باشد
  .آورند ىم به جا عشا مناز مستحىب

 و ادب رساىلى در هر حال تر است افراد مجاعت صاحل به اين سنت مستحب نبو   
  .نشان دهندى توجه بيشتر) به جا آوردن منازها در پنج وقت(مطلوب 
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  . شمارند  به نظر بعضي از مذاهب اسالمي جايز مي

  : و پيروان آنها در اين باب به آيه كريمه ^اهل بيت
 ىم إِلَالصالة فَاغِْسلُوا وجوهكُم و أَيديكُ ىيا أَيها الَّذين آمنوا إِذا قُمتم إِلَ{

  )1(}الْمرافقِ و امسحوا بِرؤسكُم و أَرجلَكُم إِلَى الْكَعبين

نماز برخيزيد، صورت و  ]عزم[ايد، چون به   اي كساني كه ايمان آورده 
و سر و پاهاي خودتان را تا برآمدگي  ؛دستهايتان را تا آرنج بشوييد

   مسح كنيد ]هر دو پا[پيشين 

، ))رؤوسكم((كلمه  هب ))اَرجلكم((كه به دليل عطف كلمه  كنند استدالل مي
اما جمهور مسلمانان بر خالف . باشد  ظهور آن در امر به مسح پاها مي

، )2(ظهور آيه و قواعد دستور زبان عربي و تنها به استناد برخي روايات
  .اند  عطف كرده ))وجوهكم و ايديكم((را بر  ))ارجلكم((كلمه 

  ازت نماتعقیب  .2

از ديگر عبادات روزانه، تعقيبات بعد از نماز است كه عبارت از اذكار 
. شوند  و دعاهايي است كه پس از به جا آوردن نمازها خوانده مي

 ^و اهل بيت ‘تأكيد بر انجام اين عمل در احاديث رسول خدا
وارد شده و سنت مؤكّدي است كه همه مسلمانان مقيد به انجام آن 

                                                         
  .6 /مائده . 1
مهچون مسح و ى خود به مسائلى ))مسائل خالفيه((مرحوم عالمه شرف الدين در كتاب  .2

از اين دست پرداخته و در آجنا اثبات كرده است كه ى اهللا و مسائل مجع بني منازها و بسم
  .است ^در متام اين مسائل حق به جانب اهل بيتى ا  بدون هيچ شك و شبهه
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  .هستند

را از ساير مكاتب اسالمي  ^ر اين ميان، مكتب اهل بيتاما آنچه د
نمايد گستردگي و فراگيري اذكار و دعاهايي است كه در اين   ممتاز مي

وارد شده و هر يك از نمازهاي واجب و  ^زمينه در روايات اهل بيت
كه در همه نمازها وارد  يحتي مستحبِ روزانه، عالوه بر تعقيبات مشترك

ترين   و از پر فضيلت. باشد  مخصوص به خود نيز مي است، داراي تعقيبات
و سه مرتبه صلوات بر  اهللا اكبرمصاديقِ تعقيبِ نماز، گفتن سه مرتبه 

  : باشد زير مي پيامبر و آل آن حضرت، همچنين خواندن دعاي

ال إله إالّ اهللا إهلا واحداً و حنن له مسلمون، ال إله إالّ اهللا و ال نعبد إالّ إياه 
له الدين و لو كره املشركون، ال إله إالّ اهللا وحده وحده وحده أجنز وعده خملصني 

و نصر عبده و أعز جنده و هزم األحزاب وحده، فله امللك و له احلمد حييي و 
   مييت و مييت و حييي، و هو حي ال ميوت بيده اخلري و هو على كلّ شئ قدير

رش تسليم هستيم، خداوندي جز اهللا نيست، تنها خدايي كه ما در براب
خداوندي جز اهللا نيست و ما از سر اخالص در دين كسي را جز او 

آيد، خداوندي جز اهللا نيست  پرستيم اگر چه كافران را ناخوش  نمي
پروردگار ما و پروردگار نياكان ما، خداوندي جز اهللا نيست كه تنها است 

بنده خود تنها است تنها است و به تنهايي وعده خويش را محقق نموده، 
را ياري كرده، سپاهيانش را عزت بخشيده، و سپاه احزاب را در هم 

كند و   شكست، پس پادشاهي و ستايش او را سزا است كه زنده مي
اي است كه   كند، در حالي كه خود زنده  ميراند و زنده مي  ميراند و مي  مي

  .هرگز مرگ وي را فرا نگيرد و بر هر كاري توانا است
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به تسبيح فاطمه  شيعهكر تسبيحي كه در ميان همين گونه است ذ
، سي و سه اهللا اكبرسي و چهار بار : معروف بوده، عبارت از ÷زهرا
  )1(.باشد  مي سبحان اهللاو سي و سه بار  الحمد هللابار 

، قل هو اهللا احد و به جا )2(عالوه بر اينها قرائت آيه الكرسي، معوذتين
تعقيب نماز وارد است كه در آوردن سجده شكر و امور ديگري نيز در 

  )3(.هاي دعا ذكر شده است  كتاب
  قرائت قرآن .3

از ديگر عبادات روزانه، قرائت قرآن كريم است، در اين رابطه از 
  : روايت شده است كه فرمود ×حضرت امام صادق

قرآن عهد و پيمان خدا با بندگان است، پس سزاوار است كه انسان مؤمن 
  .ود بنگرد و پنجاه آيه از آن را بخواندهر روز به پيمان نامه خ

  : است كه ×و در روايت معتبر ديگري از حضرت رضا

سزاوار است كه مؤمن در هنگام صبح پس از تعقيب نماز، پنجاه آيه از 
  .قرآن را تالوت كند

                                                         
ابتدا سبحان اهللا سپس : اين تسبيح در روايات عامه نيز با كيفيت ديگرى ذكر شده است .1

البته تنها در يك روايت، تعداد ذكر . باراحلمد هللا و در انتها اهللا اكرب، هركدام سى و سه 
  .اهللا اكرب سى و چهار بار بيان شده است

  .ناسو  فلقمباركه ى ها  سوره .2
ت مشترك و تعقيبات يباكه در آن تعق 22ـ  12 / مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  :ك.ر .3

  .پنج گانه را آورده استى خمصوص به هر يك از منازها
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  : نقل شده است كه فرمود ‘همچنين در روايت ديگري از پيامبر اكرم

را با ترتيل و آرامش و خضوع هر كس در روز يكصد آيه از قرآن 
تالوت نمايد خداوند به ميزان ثواب و پاداش آنچه اهل زمين انجام 

دهند به وي عطا خواهد فرمود و هر كس در روز دويست آيه از قرآن   مي
را تالوت نمايد خداوند به ميزان ثواب و پاداش آنچه اهل زمين و اهل 

  )1(.دهند به وي عطا خواهد فرمود  آسمان انجام مي

آيد كه خوب است   و از تأمل در روايات فراوان اين باب چنين بر مي
تالوت قرآن كريم، با تأمل و تدبر و درنگ و تفكر در هنگام تالوت 
آياتي كه در آنها از بهشت يا جهنم ياد شده و يا موارد عبرت انگيزي 
كه در آيات بيان گرديده، همراه باشد، همچنين بهتر است كه تالوت 

ن همراه با حزن و خشوع و حالت گريه به خود گرفتن بوده از قرآ
از آن ياد  ))هذْر((عجله و سرعت در قرائت كه در روايات به تعبير 

اي كه در هر روز بيش از يك جزء تالوت و   شده پرهيز شود، به گونه
  )2(.در هر ماه بيش از يك ختم قرآن انجام نگردد

  اوقات فضیلت در روز .4

آيد كه برترين وقت عبادت در   ايات و متون ديني چنين بر مياز برخي رو
و  )3(باشد،  شبانه روز، يكي وقت سحر است كه يك سوم پاياني شب مي

                                                         
  .3و  2و  1ح  48/  15 لشيعهجامع احاديث ابروجردى،  .1
  .از ابواب فضائل القرآن 13باب  51/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
شود و با طلوع  ىشب از غروب خورشيد آغاز مى الزم به ذكر است كه به حلاظ شرع .3
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اين . باشد  ديگري بين الطلوعين، كه بين طلوع فجر و طلوع خورشيد مي
  .دو فاصله زماني مختص ذكر و مناجات و نماز و دعا هستند

رديم تأكيد بسياري بر موضوع بيدار بودن چنان كه پيشتر هم اشاره ك
و عبادت در وقت سحر، همچنين نهي فراواني از خوابيدن در هنگام 

اي بر احياي اين زمان با عبادت و   بين الطلوعين، و باز تأكيد ويژه
ذكر و قرائت قرآن و شروع به فعاليت روزانه در طلب روزي از اين 

  .ساعت، شده است

ي كه در قرآن كريم بر آن تأكيد شده، هنگام هاي ديگر از جمله زمان
طلوع و غروب خورشيد است كه ذكر خداوند در اين دو زمان 

  :مستحب است

    }ًو اذْكُرِ اسم ربك بكْرةً و أَصيال{

  .و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان ياد كن

و به همين جهت است كه ادعيه و اذكار متعددي براي هنگام صبح  
عصر وارد شده كه مرحوم عالمه، حاج شيخ عباس قمي در مفاتيح 

ترينِ اين دعاها  ، و از مهم)1(اي از آنها اشاره كرده است  الجنان به پاره
در هنگام صبح  ×دعاي عشرات و دعاي حضرت امام زين العابدين

  .و عصر است
                                                                                                             

  .يابد ىخامته م) اذان صبح(فجر 
 جامع احاديث الشيعهى، بروجرد: ك.، مهچنني ر23ـ  22 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1

  .457ـ  444/  15
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  )غفیله(و نماز ساعت غفلت  )1(نمازهاى مستحب. 5

تأكيد فراواني بر به جا آوردن نمازهاي  ^در روايات اهل بيت
هاي مستحب روزانه به جا آورده   مستحبي شده است كه عالوه بر نافله

. شوند و اين امر در شب از تأكيد بيشتري برخوردار شده است  مي
  :مصاديق ذيل از موارد اين نمازهاي مستحب هستند

  .ـ ده ركعت نماز مستحب بعد از نماز مغرب1

  .عت نماز مستحب در هر روزـ دوازده رك2

  .ـ چهار ركعت نماز مستحب بعد از نماز عشا3

  .ـ چهار ركعت نماز مخصوص، قبل يا مقارن اذان ظهر4

ـ دو ركعت نماز مستحب بين نماز مغرب و عشا كه در بعضي از 5
روايات نماز وصيت ناميده شده و در بعضي ديگر نماز ساعت غفلت 

مشهور و  شيعهميان اقشار مختلف يا غفيله نام گرفته است و در 
اين نماز دستور خاصي دارد به اين ترتيب كه در ركعت  ؛معروف است

و ذَا النون إِذْ ذَهب مغاضبا فَظَن {: اول پس از قرائت سوره حمد آيه شريفه
انك إِني كُنت من في الظُّلُمات أَنْ ال إِله إِالّ أَنت سبح ىأَنْ لَن نقْدر علَيه فَناد

قرائت  )2(}فَاستجبنا لَه و نجيناه من الْغم و كَذلك ننجِي الْمؤمنني* الظّالمني 
                                                         

از نوافل روزانه ى مستحب با برخى از اين منازهاى آيد كه برخ ىروايات بر مى از بعض .1
  .تداخل دارند ـ واهللا اعلم

آنگاه كه خشمگني رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او قدرتى  ]ياد كن[و ذو النون را  . 2
ى تو، راسىت كه مرتهمعبودى جز تو نيست، : درداد كهتاريكيها ندا  ]دل[ندارمي، تا در 
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و عنده مفاتح الْغيبِ ال {: گرديده و در ركعت دوم پس از قرائت حمد آيه
و ري الْبما ف لَمعي و وها إِالّ هلَمعة يف  يبال ح ها ولَمعقَة إِالّ يرو نقُطُ مسما ت رِ وحالْب

شود و   قرائت مي )1(}ظُلُمات اَْألرضِ و ال رطْب و ال يابِس إِالّ يف كتاب مبني
  : شود  سپس در قنوت گفته مي

حممد و  ىاللّهم إين أسألك مبفاتح الغيب اليت ال يعلمها إالّ أنت أن تصلّي عل
    )2( .ل حممدآ

به زبان ) در امر دنيا و آخرت(و در اينجا نمازگزار حاجت خود را 
  : گويد  آورده و سپس مي

طلبيت تعلم حاجيت، فأسألك حبق حممد و  ىاللّهم أنت ويل نعميت و القادر عل
    )3( .آله عليه وعليهم السالم ملا قضيتها يل

خداوند : استطلبد كه در حديث وارد   و حاجت خود را از خدا مي

                                                                                                             
او را برآورده كردمي و او را از اندوه رهانيدمي، و  ]دعاى[پس * من از ستمكاران بودم 

  .88 – 87 /انبيا ةسور. دهيم  چنني جنات مى ]نيز[مؤمنان را 
و درياست  ىر خشكداند، و آنچه د  ىآن را من ]ىكس[جز او . غيب، تنها نزد اوست ىو كليدها.  1

زمني،  ىدر تاريكيها ىا  داند، و هيچ دانه  ىآن را م ]اينكه[افتد مگر   ىفرو من ىداند، و هيچ برگى م
  .59 /انعام ةسور .است ]ثبت[روشن  نيست مگر اينكه در كتاىب ىتر و خشك و هيچ

خوامن   خداوندا، تو را به كليدهاى خزانه غيبت كه كسى جز تو از آا آگاهى دارد مى .2
  .كه بر حممد و آل حممد درود فرسىت

جلد پنجم ، به ترتيب در : منازهاى مستحىب مذكور در منت، در كتاب وسائل الشيعه .3
حاجت مرا نيز  ى،برآوردن حاجت مرا دار و تواناىي ،نعمت من هسىت باراهلا، تو وىل

  ى را برآور منامي كه حاجتم ىپس به حق حممد و آل حممد از تو درخواست م ،داىن ىم
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  )1(.متعال حاجتش را برآورده خواهد نمود

ـ هزار ركعت نماز مستحبي در شبانه روز كه از جمله اعمالي است 6
  )2(.اند  كرده  خود به آن عمل مي ^كه اهل بيت

  
  
  
  

                                                         
جلد پنجم ، به ترتيب در  ،وسائل الشيعهدر منت، در كتاب  مذكور مستحىبى منازها .1

  .آمده است 249و  247، 286، 250، 246، 247: صفحات
  .كل يوم و ليلة باب استحباب صالة الف ركعة ىف 71/  3وسائل الشيعه ى، حر عامل .2



 

  

  

  

  عبادات هفتگى 
  روز و شب جمعه .1

اي از عبادات هفتگي كه در   در مبحث روزهاي مبارك به مجموعه
رسد اشاره كرديم و نيازي به تكرار   جمعه به انجام ميروز و شب 

مجدد آنها در اينجا نيست، اما خوب است كه در اينجا به يك نكته 
توجه كنيم و آن اينكه روز و شب جمعه به منزله قلّه و نقطه اوج 
اعمال عبادي هفته است و اعمال عبادي اين شب و روز نيز عالوه بر 

  .آيند  عبادات هفته نيز به حساب مي جنبه عبادي روزانه خود اوج
شيوه اسالم در عبادت نيز به همين منوال بوده است كه اعمال عبادي 

در هر شبانه روز حالت اوج  ؛رساند  را رفته رفته به حالت اوج مي
  . عبادت در هنگام سحر تا نماز صبح و طلوع فجر است
  . در هر هفته اوج عبادت در شب و روز جمعه است

هاي  ه حالت اوج عبادت معموالً در نيمه ماه و شبدر هر ما
  .است )1(تشريق

                                                         
  .نامندـ  مترجم هر ماه را ايام و لياىل تشريق مىهاى يازدهم، دوازدهم و سيزدهم   روزها و شب .1
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ودر هر سال نيز اوج اعمال عبادي در ماه مبارك رمضان است كه 
  .گردد  آماده شدن براي اعمال عبادي آن از ماه رجب آغاز مي

و اوج اعمال عبادي ماه مبارك رمضان نيز  در دهه آخر، به ويژه 
شود و نيازي   يد سعيد فطر ختم ميهاي قدر است كه به شب ع  شب

  .نيست كه در اينجا بار ديگر در اين رابطه به بحث بپردازيم
  هفتهى روزهاى دعا .2

هر يك از روزهاي هفته دعايي مخصوص به خود دارد كه از حضرت 
روايت شده است و در متن هر كدام از اين  ×امام زين العابدين

اين دعاها  ؛ذكر شده استدعاها نام روزي كه اختصاص به آن دارد 
قمي  محدثهاي صحيفه سجاديه ملحق شده است و   به بعضي از نسخه

  .آنها را آورده است )1(مفاتيح الجناندر 

  هفته ى از روزها يكنماز هر  .3

يا  ‘از پيامبر اكرم )2(به ارسال مصباح المتهجدشيخ طوسي در كتاب 
هفته و  از انس بن مالك نمازهايي مخصوص هر يك از روزهاي

سيد بن  و ؛هاي آن، به استثناي شب جمعه نقل نموده است  شب
با سند متصل از حضرت امام حسن  جمال االُسبوعطاووس در كتاب 

                                                         
  .28ـ  23/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
روايىت كه متامى سلسله سند يا قسمىت از آن تا معصومى كه روايت از او نقل شده، ذكر  .2

  .شود ـ مترجم نشود يا به معصوم مستند نباشد مرسله و نقل چنني روايىت ارسال ناميده مى
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نماز مخصوص به هر كدام از روزهاي هفته را نقل كرده  ×عسكري
و نيز مرحوم كفعمي بيشتر اين نمازها و تعدادي از نمازهايي را كه 

  )1(.آورده است) مصباح(كتاب خود قبال ذكر نموديم در 

 ^از ائمه هدي مرسالً مصباح المتهجدعالوه بر اينها شيخ طوسي در 
و ساير معصومين  ‘نمازهايي را نقل كرده است كه به پيامبر اكرم

شود و هر روز از روزهاي هفته براي اين كار به يكي از   هديه مي
مان كه چهارده اي كه تعداد معصو  معصومان اختصاص يافته، به گونه
  )2(.گردد  نفر هستند در دو هفته تقسيم مي

                                                         
  294 – 289/  5 وسائل الشيعهى، ملحر عا .1
  284/  5وسائل الشيعه  ى،حر عامل .2





 

  
  
  

  عبادات ماهانه 
آيد كه اعمال عبادي كه   از بررسي برنامه عبادي ماهانه چنين بر مي

شوند، محدود هستند و شايد سبب اين امر از يك   در هر ماه تكرار مي
بر هاي روزانه و هفتگي، و از جهت ديگر تكيه   جهت اعتماد بر برنامه

هاي موجود   هاي خاص و مناسبت هاي ساالنه و روزها و شب  برنامه
هايي براي  اما در عين حال باز هم عبادت: هاي مختلف باشد  در ماه

  .دوره ماهانه وارد شده است
  نماز اول ماه .1

از جمله اين عبادات نماز اول ماه است كه اعمال خاصي دارد و بعضي از 
 به ويژه ،)1(ورزند و به آن اهتمام خاص ميفقها مقيد به انجام آن بوده 

آن را ذكر كرده  مصباح المتهجدكه شيخ طوسي در  اينكه اين عمل ـ چنان
نقل شده است كه بسياري از  ×ـ با سندي معتبر از حضرت امام جواد

  : اند  آن حضرت فرموده ؛اند  علما همچون وحيد بهبهاني آن را صحيح دانسته
اولين روز دو ركعت نماز بخواند و در ركعت چون ماه نو داخل شد، در 

، و )2(اول يك مرتبه سوره حمد و به تعداد روزهاي ماه قل هو اهللا احد
                                                         

  .منود نيز مهواره بر به جا آوردن اين مناز مواظبت مى +مرحوم حضرت آيت اهللا العظمى حكيم .1
روز است و بيست و نه روز بودن ماه نيز در ى سى ماه قمرى چون معموال روزها .2
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در ركعت دوم يك مرتبه سوره حمد و به تعداد روزهاي ماه انا انزلناه في 
ليله القدر و آنگاه به ميزاني كه برايش آسان باشد صدقه بدهد كه سالمت 

  )1(.نمايد  صدقه خريداري ميآن ماه را با اين 

ابن طاووس نماز ديگري را هم به صورت مرسله از حضرت امام  و
روايت كرده است كه دو ركعت بوده و در آن، پس از حمد  ×صادق

  .سوره انعام خوانده شده و هنگام به جا آوردن آن نيز اول ماه است
  سه روز از ماه ةروز .2

روز در ماه است كه از اعمال هاي ماهانه، روزه سه   از ديگر عبادت
تا پايان عمر شريف خود بر انجام  ‘مستحب مؤكّدي است كه پيامبر اكرم

  .كردند و روايات متعددي بر اين امر داللت دارند  آن مواظبت مي

با سند معتبر از حضرت  ال يحضره الفقيهمرحوم شيخ صدوق در من 
  : نقل نموده است كه فرمود ×امام صادق

آنقدر به صورت مداوم روزه گرفت كه گفته شد ديگر  ‘پيامبر اكرم
اي گرفتن روزه مستحبي   روزي را بدون روزه نخواهد بود، سپس به اندازه

را ترك كرد كه گفته شد ديگر روزه مستحب نخواهد گرفت، سپس مدتي 
را كه يك روز در ميان است انجام داد و در نهايت، سنت  ×روزه داود

                                                                                                             
مرتبه باشد، چه اينكه ى بايد تعداد سوره در اين مناز سماه معلوم نيست قاعدتاً ى ابتدا

نقل كرده است به عدد  43 /الدروع الواقيهكه سيد بن طاووس در ى در روايت ديگر
  .تصريح نيز شده است ـ مترجمى س

  .286/  5 وسائل الشيعه حر عاملى، .1
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از ماه را در پيش گرفت و تا پايان عمر شريف گرفتن روزه در سه روز 
خود اين كار را ادامه داد و فرمود كه انجام اين عمل معادل روزه داري 

  .زدايد  در تمام عمر است و وسواس دل را مي

  ؟اين روزها كدام است: پرسيدم: حماد گويد

اولين و آخرين پنجشنبه هر ماه و اولين چهار شنبه از دهه دوم : فرمود
  )1(.اهآن م

در توضيح اين  ×و در روايت معتبر ديگري حضرت امام صادق
  : اند  مطلب افزوده

هيچ كس در نزد خداوند متعال منفورتر از كسي نيست كه : فرمود  مي ×پدرم
كرد و او از پيش خود   چنين و چنان عبادت مي ‘به او گفته شود پيامبر اكرم

و روزه بگيرم و خود را به  اگر من بيشتر از اين مقدار نماز بخوانم: بگويد
گويا او معتقد است پيامبر !! زحمت بيندازم خداوند مرا عذاب نخواهد كرد

  )2(.عملي را كه داراي فضيلت بوده، از روي ناتواني ترك كرده است ‘اكرم

  : نمايد كه فرمود  نقل مي ‘از پيامبر اكرم همقنعشيخ مفيد نيز در كتاب 
ر بيشتر آن اعمال خلل و كمبود مشاهده اعمال امتم بر من عرضه شد و د

نمودم، به همين جهت در كنار هر نماز واجب دو برابر آن نماز مستحب 

                                                         
  1ح  ،303/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
توان از  ، اين روايت از آن دسته متوىن است كه مى5، ح 305/  7وسائل الشيعه حر عاملى،  .2

آا نظريه موازنه و رعايت حد وسط در اجنام عبادات و عدم صحت افراط در اجنام عبادات و 
  .سخىت دادن به خود در اين راه را از آن استنباط كرد
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قرار دادم تا هر كس آنها را به جا آورد وظيفه واجب خود را حتماً انجام 
اش عملي انجام دهد و او   داده باشد چون خداوند متعال شرم دارد كه بنده

بنا بر اين نمازي كه خداوند بر بندگان . ذيردحتي يك سوم آن را هم نپ
بدين ترتيب پيامبر  واجب كرده در هر شبانه روز هفده ركعت است

اي هم كه   سي و چهار ركعت نماز را سنت قرار داد، روزه ‘اكرم
خداوند بر بندگان خود در هر سال واجب گردانيده، همان روزه ماه 

صت روز روزه را در سال گرفتن ش ‘مبارك رمضان است و پيامبر اكرم
سنت قرار داده است تا مكمل فريضه روزه باشد و براي اين جهت در هر 

ترين   اولين پنجشنبه دهه اول، نزديك: ماه سه روز را قرار داده است
چهارشنبه به نيمه ماه كه ممكن است خود نيمه ماه باشد، و آخرين 

  )1(.پنجشنبه ماه

ته كه اگر تقيد به روزهاي ياد شده روايات ديگري نيز هست مؤكد اين نك
ممكن نشد يا سخت بود، تقيد به آنها الزم نبوده، و مهم اين است كه سه 
ها   روز از هر ماه روزه گرفته شود و نيز اجازه به تأخير انداختن اين روزه

هاي ديگر داده شده است، چه   به فصل زمستان، يا عقب و جلو انداختن
ها و يا جا به   به جا آوردن قضاي اين روزه اينكه رواياتي نيز در جواز

طعام به ازاي هر روز، و رواياتي در  مدجايي آنها با صدقه دادن يك 
تشويق مؤكّد بر گرفتن روزه روزهاي سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم 

  .معروف است وارد شده است ايام البيضهرماه كه به 
                                                         

وزها در يازده ماه با اين حساب تعداد اين ر 27ح  /311/  7 وسائل الشيعهحر عاملى،  .1
با اضافه شدن روزه ماه شعبان كه در بعضى از  ؛شود غري از رمضان سى و سه روز مى

  .گردد روايات ديگر به استحباب آن اشاره شده است به اين تعداد، عدد شصت تكميل مى



 

  

  

  

  هاى ساالنه  عبادت
شود   اي از نظام عبادات را شامل مي  تردههاي ساالنه بخش گس  عبادت
  :شود  توان در سه برنامه اصلي تقسيم بندي مي  و مي

هاي متبرك كه قبال از آنها بحث   همان برنامه روزها و شب :برنامه اول
هاي ساالنه محسوب   ها و روزها از يك جنبه از عبادت  اين شب ؛كرديم
تيم محتواي شوند، چون همان گونه كه در قسمت شعائر دانس  مي

ها سراسر عبادت است و در اين چارچوب  شعائري اين روزها و شب
  .اي از اين شعار باشد گرد هم آمده تا در كل نشانه

هاي مبارك رجب، شعبان و رمضان، كه   برنامه سه ماهه ماه :برنامه دوم
اوج قله اين برنامه و دوره زماني، ماه مبارك رمضان بوده، و عبادت روزه 

آنجا كه در اين دوره،  ؛آيد  اه، ركن اساسي اين دوره به شمار ميدر اين م
گرفتن روزه ماه رجب مستحب بوده، در ماه شعبان اين استحباب از تأكيد 

به روزه داري در تمام  ‘زيرا پيامبر اكرم ؛گردد  بيشتري برخوردار مي
 هاي فقهي  روزهاي اين ماه مقيد بودند، البته با شرايطي كه فقها در كتاب

  .اند و در رأس آنها عدم پيري، يا بيماري مانع از روزه است  آورده

عبادتي  ؛الحجه است  برنامه عبادي حج و موسم دهه اول ذي :برنامه سوم
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منحصر به فرد و ممتاز كه تقريباً تمام عبادات اسالمي را در خود دارد، 
ي و ، مضافاً به ابعاد روحي، سياسي، اجتماع)نماز، زكات، روزه و جهاد(

  . اقتصادي بسيار بزرگي كه در اين عبادت نهفته است

ما ابتدا شرح مختصري در باره برنامه اول خواهيم داد و سپس به 
  .صورت مفصل به دو برنامه اخير خواهيم پرداخت
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  گانه  هاى سه  برنامه ماه] 1[
  ماه رجب

در تأكيد بر  ^روايات فراواني از اهل بيت :فضیلت ماه رجب. 1
هاي   مرحوم شيخ صدوق در كتاب ؛رجب وارد شده است فضيلت ماه
با سند متصل از ابوسعيد خدري، از پيامبر  ثواب االعمالو  مجالس
  : روايت كرده است كه فرمود ‘اكرم

آگاه باشيد كه رجب ماه ناشنواي خدا و ماهي بس بزرگ است، و بدين 
كي جهت ناشنوا ناميده شده كه هيچ ماهي در حرمت و فضيلت به نزدي

داشتند و   رسد، مردمان زمان جاهليت نيز اين ماه را بزرگ مي  آن نمي
چون اسالم آمد جز فضيلت و بزرگداشت چيزي بر آن نيفزود، بدانيد كه 

آگاه باشيد، . رجب ماه خدا، شعبان ماه من و رمضان ماه بندگان خدا است
هر كس از روي ايمان و در طلب ثواب الهي يك روز از ماه رجب را 

  .ترين رضايت خداوند خواهد گرديد  زه بدارد مستوجب بزرگرو

سپس آن حضرت براي روزه گرفتن روزهاي متعدد در اين ماه  
   )1(.ها، و آثار و فوايدي ذكر فرمودند  پاداش

  : فرمود ’حضرت موسي بن جعفر و

تر است و هر   رجب نام نهري در بهشت است كه از شير سفيدتر و از عسل شيرين
                                                         

وارد است كه ماه مبارك ى در روايات ديگر 9ح  /352/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
خدا است و مهني نيز در ميان مسلمانان معروف و مشهور است، لذا ممكن  رمضان ماه

  .داده باشدى در ضبط اين روايت روى است از اين حلاظ اشتباه
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  .ماه رجب را روزه بدارد خداوند از آن نهر به وي خواهد نوشاند كس روزي از

  : و همچنين از آن حضرت روايت شده است كه فرمود

رجب ماه بزرگي است كه خداوند اعمال نيك بندگان را در آن دو برابر 
كند، پس هر   محاسبه فرموده و گناهان ايشان را از نامه عملشان محو مي

روزه بگيرد آتش جهنم به اندازه مسافت يك  كس يك روز از اين ماه را
شود، و هر كس سه روز از اين ماه را روزه بگيرد   سال از او دور مي

  )1(.گردد  بهشت بر وي واجب مي

  : كه فرمود ×و امام صادق

حضرت نوح در روز اول ماه رجب بر كشتي سوار شد و همراهان خود را 
هر كس اين روز را روزه بدارد : امر نمود كه آن روز را روزه بدارند و فرمود

شود، و هر كس هفت   آتش جهنم به اندازه مسافت يك سال از او دور مي
روز از اين ماه را روزه بگيرد هفت درِ جهنم بر رويش بسته شده و هر كس 
هشت روز روز بگيرد هشت درِ بهشت بر رويش باز خواهد شد و هر كس 

ه حاجت خود خواهد رسيد و هر كس پانزده روز از اين ماه را روزه بدارد ب
  )2(.نيز بيشتر به وي عطا خواهد نمود عز و جلّبيشتر روزه بگيرد خداوند 

                                                         
  4و  3ح / 350/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
نيز در بيان ى روايات فراوان ديگر 2و  1ح / 348/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .2

ضيلت استغفار و عبادت در آن وارد شده است كه شيخ حر فضيلت ماه رجب و ف
، من ال حيضره الفقيهآا را از  مفاتيح اجلناندر ى و عالمه قم: وسائل الشيعهدر ى عامل
  .اند  نقل كرده... و ذيب، خصال، مصباح املتهجد ثواب االعمال، مقنِعه، مقنِع
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اعمال ماه رجب  مفاتيح الجنانعالمه قمي در  :اعمال ماه رجب. 2
  :را به دو قسمت تقسيم كرده است

اعمال عام كه در همه روزهاي اين ماه انجام شده و اختصاص به  :قسمت اول
  :وز خاصي از اين ماه ندارد و شرح اين اعمال بدين قرار استر

ايشان چندين دعاي مختلف كه مخصوص اين ماه است و  دعا،: اول
از مضامين بسيار بلندي نيز برخوردار است ذكر نموده كه از حضرت 

و حضرت امام زمان  ×، حضرت امام صادق×امام زين العابدين
  )1(.ده استـ نقل ش اهللا فرجه الشريف عجل ـ

خوانده  ^كه در همه مشاهد مشرفه ائمه يمخصوص زيارت: دوم
  )2(.معروف است رجبيهشود و به زيارت   مي

هاي مختلف كه از جمله آنها اين   مانند استغفار با صيغه ذكر،: سوم
  : يكصد مرتبه بگويد: استغفار است

   )3( أستغفر اهللا الذي ال إله إالّ هو ال شريك له و أتوب إليه

از خدايي كه پروردگاري جز او نيست و همتايي ندارد آمرزش 
  .طلبم  مي

، يا )ال إله إالّ اهللا گفتن(يا هزار مرتبه تهليل . و بعد از آن صدقه بدهد

                                                         
  .137ـ  132/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
  .136 /مفاتيح اجلنانقمى،  حمدث .2

  .3ح/7/359 وسائل الشيعهى، حر عامل.  3
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  : صد مرتبه تسبيح خداوند به اين تسبيح كه

 سبحان اإلله اجلليل، سبحان من ال ينبغي التسبيح إالّ له، سبحان األعز
   )1(من لبس العز و هو له اهل األكرم، سبحان

منزه است خداي بلند مرتبه،  منزه است خدايي كه تسبيح و تنزيه جز او 
را نسزد، منزه است خدايي كه عزيزترين و بزرگوارترين است، منزه است 

   خدايي كه رداي عزت به تن كرد و شايسته آن بود

روزه و وارد است كه اين تسبيح، براي كساني است كه از گرفتن 
  .ناتوان هستند جايگزين روزه خواهد بود

، )2(از جمله، ده هزار مرتبه خواندن سوره توحيد قرائت قرآن،: چهارم
همچنين مستحب است در هر شبانه روز از ماه رجب و شعبان و رمضان 

هاي   سوره(سه مرتبه سوره حمد، آيه الكرسي، سوره كافرون و معوذتين 
  : نبال آن سه مرتبه گفته شودقرائت شده و به د) فلق و ناس

سبحان اهللا و احلمد هللا و ال إله إالّ اهللا و اهللا أكرب و ال حول و ال قوة إالّ 
    باهللا العلي العظيم

منزه است خداوند و سپاس تنها او را سزا است و خداوند بزرگتر از آن 
آيد و هيچ توش و تواني جز با مدد خداوند بزرگ  است كه به وصف در

   .د مرتبه نيستبلن

خداوندا، بر محمد و آل  ؛ حممد و آل حممد ىاللّهم صلّ عل: و سه مرتبه

                                                         
  .1ح/7/258 وسائل الشيعهى، حر عامل.  1
  .6ح  /361/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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   .محمد درود فرست
خداوندا، مردان و زنان  ؛ اللّهم اغفر للمؤمنني و املؤمنات: و سه مرتبه

   .مؤمن را ببخش و بيامرز
از خداوند طلب بخشايش  ؛ استغفر اهللا و أتوب إليه: و چهارصد مرتبه

   .مگرد  كنم و به سوي او باز مي  مي
شود هر قدر   و وارد است كه انجام اين عمل موجب بخشش گناهان مي

  .زياد باشد
و با انجام اين عمل، سه عملِ قرائت قرآن، ذكر و دعا با هم انجام 

  .خواهد شد

با دستورات متعدد، مانند دو ركعت نماز در هر شب از ماه  نماز،: پنجم
قرائت حمد صد مرتبه سوره توحيد قرائت  رجب كه در آن، پس از

شود، يا ده ركعت كه در آن، پس از حمد يك بار سوره كافرون و   مي
شود، همچنين شصت ركعت نماز به اين   سه بار توحيد خوانده مي

ترتيب كه در هر شب دو ركت و در هر ركعت پس از حمد سه بار 
ها   سالم دستشود، پس از   سوره كافرون و يك بار توحيد خوانده مي

  : گويد  كند و مي  را به سمت آسمان بلند مي

ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، له امللك و له احلمد حييي و مييت و هو 
ال حول و كلّ شيء قدير و إليه املصري و  ىحي ال ميوت بيده اخلري و هو عل

  .مي و آلهحممد النيب األ ىاللّهم صلّ عل. العلي العظيمال قوة االّ باهللا 

در روايات براي اين نمازها ثواب بسيار  ؛كشد  و دست بر صورت مي
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  )1(.عظيمي وارد شده است

ها و روزهاي خاصي از ماه   اعمال مخصوص به شب :قسمت دوم
  :باشد  رجب است و مشتمل بر اعمال ذيل مي

اعمال شب و روز اول ماه رجب كه عبارت است از روزه،  :اول
م رؤيت هالل ماه در شب اول، همچنين غسل و خواندن دعا در هنگا

در شب و روز اول كه در بخش  ×زيارت حضرت امام حسين
زيارات گذشت، همچنين بيست ركعت نماز بعد از نماز مغربِ اين 

  .شود  شب كه در آنها سوره حمد و توحيد خوانده مي

شب اول ماه رجب يكي از چهار شبي است كه بايد آنها را با عبادت 
نمود، در اين شب نيز نمازي وارد است در سي ركعت با فاتحه و احيا 

يك بار سوره كافرون و سه بار سوره توحيد، همچنين نماز ديگري 
در دو ركعت كه يك حمد و سه بار سوره انشراح در آن قرائت 

  .شود  مي

نقل شده و  ×دعاي خاصي نيز براي اين شب از حضرت امام جواد

                                                         
مهو كه تنها و ىب مهتا است،  ؛، خداوندى جز اهللا نيست138/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1

ها به دست   مريد، مهه خوىب  اى است كه هرگز منى  مرياند و خود زنده  كند و مى  زنده مى
او، بر هر چيز توانا و سراجنام مهگان به سوى او است، و هيچ توش و تواىن جز با مدد 

خداوندا، بر حممد، پيامرب درس ناخوانده و آل وى . خداوند بزرگ بلند مرتبه نيست
  . درود فرست



59  زمان خاص عبادت هاي مقيد به

  )1(.اعمال ديگر

شود كه   اول نيز عالوه بر روزه با نماز سلمان فارسي آغاز مي اعمال روز
سي ركعت است و ده ركعت آن در اين روز، ده ركعت در روز نيمه ماه 

اين نماز بسيار با فضيلت  ؛شود  و ده ركعت در روز آخر ماه خوانده مي
  )2(.بوده بعد از آن دعايي با جزئيات خاص وارد شده است

نماز در اولين شب جمعه ماه رجب كه پنجشنبه نماز رغائب، اين  :دوم
اين نماز كه دوازده  ؛شود  آن را هم روزه گرفته باشند خوانده مي

شود و نمازگزار   ركعت است بين نماز مغرب و عشا به جا آورده مي
پس از نماز هفتاد بار صلوات بر پيامبر و آلش فرستاده و به سجده 

  : گويد  رفته و در سجده هفتاد بار مي

سپس سر از سجده برداشته و  )3(.سبوح قدوس رب املالئكه و الروح
سپس  )4(.رب اغفر و ارحم و جتاوز عما تعلم إنك أنت العلي األعظم: گويد  مي

دو باره به سجده رفته و همان ذكر سجده اول را تكرار كرده و 
شود، و   خواهد كه ان شاء اهللا برآورده مي  حاجت خود را از خداوند مي

  : در باره اين نماز روايت شده است كه فرمود ‘از رسول خدا

سوگند به آنكه جانم در كف قدرت او است، مرد يا زني از بندگان خدا اين 

                                                         
  .141ـ  140 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
  .142/ مفاتيح اجلناندث قمى، حم .2
  .و روح بسيار مرته و مقدس است پروردگار فرشتگان .3
  .داىن درگذر كه تو بلند مرتبه و بزرگى  پروردگارا، ببخش و رمحت آور، و از آنچه مى .4
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شود حتي اگر   آورد مگر اينكه همه گناهانش آمرزيده مي  نماز را به جا نمي
به اندازه كف روي درياها باشد، و او در روز قيامت از هفتصد نفر از 

  )1(.ندان خود كه مستوجب آتش جهنم باشند شفاعت خواهد نمودخا

هاي رجب و   ماه) سيزده، چهارده و پانزدهم(هاي بيض   نماز شب :سوم
است هر كه اين نماز را به جا آورد كلّ .شعبان كه در باره آن وارد 

فضيلت اين سه ماه را درك نموده و خداوند به جز شرك، همه 
  .آمرزد  گناهانش را مي

تور اين نماز دو ركعت در شب سيزدهم، چهار ركعت در شب دس
چهاردهم و شش ركعت در شب پانزدهم است كه در هر ركعت بعد از 

شود و   حمد سوره ياسين، ملك و توحيد هركدام يك مرتبه قرائت مي
  .شود  بعد از هر دو ركعت تسبيح انجام مي

ست كه پس از داود نيز وارد شده ا اُم و در همين سه شبانه روز عمل
روزه روزهاي سيزدهم تا پانزدهم در ظهر روز پانزدهم براي برآورده 

ها و دفع شر ستمگران به جا آورده  شدن حاجات و رفع ناراحتي
شود و عالوه بر روزه، مشتمل بر قرائت قرآن و دعا است كه  مي

  )2(.تفصيل آن در مفاتيح آمده است

سيزده، چهارده و پانزدهم و چنين است روزه ايام البيض كه روزهاي 
  .آن است

                                                         
  .139 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى، و  *233/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .148ـ  144/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2
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اعمال شب نيمه رجب كه در آن، غسل، زيارت حضرت امام  :چهارم
از  ؛و احياي اين شب به عبادت در نظر گرفته شده است ×حسين

نماز گرفته كه چند نماز خاص براي آن وارد شده است تا اذكار 
نمازي نيز وارد شده كه در اين شب و شب بيست و هفتم . متعدد

  .همين ماه مشترك است

و چنين است اعمال روز نيمه رجب كه مشتمل بر غسل، زيارت حضرت امام 
  .و ادامه نماز سلمان فارسي و نماز و دعاي خاصي است ×حسين

اعمال شب و روز بيست و هفتم رجب كه مبعث شريف نبوي  :پنجم
در اين روز بوده و بحث از اعمال اين شب و روز در مبحث روزها و 

  .هاي متبرك گذشت  شب

روايت شده است  ×در رابطه با ثواب عمل اين شب از حضرت امام جواد
  : كه فرمود

هر كس از شيعيان ما كه اين عمل را به جا آورد پاداش عبادت شصت 
   .سال را خواهد داشت

خدا خيرت دهد، عمل اين شب چگونه : به آن حضرت عرض شد
  ؟است

جا آوردي قدري بخواب و قبل  چون نماز عشاي اين شب را به: فرمود
از نيمه شب بيدار شو و دوازده ركعت نماز بخوان و در هر ركعت از آن 

خواني و مفصل از  هاي كوتاه از مفصل را مي بعد از حمد يكي از سوره
شود و در هر دو ركعت سالم  سوره محمد تا آخر قرآن را شامل مي

نشيني و هفت بار  دهي و چون از نماز فارغ شدي پس از سالم مي مي
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قل هو اهللا احد و قل يا ايها الكافرون، و هفت بار حمد، هفت بار معوذتين، 
سپاس : گويي خواني و بعد از همه اينها مي مي انا انزلناه و آيه الكرسى

خداوندي را كه هرگز فرزند نگيرد و در پادشاهي انباز نپذيرد، و ياوري 
را بي اندازه به بزرگي و  كه بر عزتش افزايد نخواهد داشت، و او

هاي عرش تو  خداوندا، به حقيقت عزتت كه بر پايه. بزرگواري ياد كن
ترينِ  است و به منتهاي رحمت از كتاب و لوح محفوظت و به بزرگ

بزرگترينِ بزرگترين نامت و بلندترينِ بلندترينِ بلندترين ذكرت و به 
محمد درود  دهم كه بر محمد و آل كلمات تام و تمامت سوگند مي

و سپس آنچه . فرستي و با من آنچه كني كه خود سزاوار و شايسته آني
  )1(.خواستي دعا كن

و نمازي كه در  ×در اين شب غسل و زيارت حضرت اميرالمؤمنين
  )2(.نيمه رجب ذكرش گذشت مستحب است

 در روز آخر ماه نيز بقيه نماز سلمان فارسي وارد است، و غسل و
ارد است كه گفته شده موجب آمرزش گناهان روزه اين روز نيز و

  )3(.گردد  گذشته و آينده انسان مي
  ماه شعبان

   فضيلت ماه شعبان.1
روايات متعددي در رابطه با فضيلت ماه شعبان و عبادت در آن وارد 

                                                         
  .148/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
  .149/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2
  .154/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .3
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است و آن  ‘اين ماه مبارك منسوب به رسول خدا ؛شده است
مردم را نيز به  اين ماه بوده و همهحضرت مقيد به گرفتن روزه در 

به روزه ماه مبارك انجام اين سنت و متصل نمودن روزه اين ماه 
 مفاتيحعالمه قمي در . نمودند  رمضان تشويق و ترغيب مي

  :اي از اين روايات شريف را ذكر كرده است  خالصه

  : روايت شده است كه فرمود ×از حضرت امام صادق

 ’الحسين شد حضرت سجاد، علي بن  چون ماه شعبان داخل مي
  .فرمود  اصحاب و ياران خود را جمع كرده و خطاب به آنها مي

دانيد كه اين ماه چيست؟ اين ماه شعبان است، ماهي   اي ياران من، آيا مي 
پس براي محبت به پيامبر خود  ،شعبان ماه من است: فرمود  كه پيامبر مي

  .و نزديك شدن به خداي خود اين ماه را روزه بداريد

شنيدم كه  ×انم در دست او است سوگند، از پدرم حسينبه كسي كه ج
هر كس ماه : شنيدم كه فرمود ×از حضرت اميرالمؤمنين: فرمود  مي

و با هدف تقرب به خدا روزه بگيرد،  ‘شعبان را براي محبت رسول خدا
خداوند متعال وي را دوست داشته و در روز قيامت وي را به كرامت 

  )1(.نمايد  وي واجب مي خود نزديك نموده و بهشت را بر

  : فرمودند صفوان جمالبه  ×و در روايت ديگري حضرت امام صادق

  .اطرافيان خود را به روزه ماه شعبان تشويق كن

                                                         
  .154/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
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  ؟بينيد  قربانت گردم، آيا در روزه اين ماه چيزي مي: عرض كردم

نمود   هالل ماه شعبان را رؤيت مي ‘آري، چون پيامبر اكرم: فرمود
اهل يثرب، من  اي: داد تا در ميان شهر مدينه ندا كند  كسي را فرمان مي

فرستاده رسول خدا به سوي شما هستم، بدانيد كه شعبان ماه من است، 
  اي را كه مرا در ماهم ياري كند   پس خدا رحمت كند بنده

همواره  ×حضرت اميرالمؤمنين: سپس آن حضرت ادامه دادند
را در باره ماه شعبان  ‘ااز زماني كه نداي منادي رسول خد: فرمود  مي

شنيدم روزه ماه شعبان از من فوت نشده و ان شاء اهللا تا پايان عمرم نيز 
خداوند روزه دو ماه : فرمودند  ترك نخواهد شد، آن حضرت همواره مي
  )2) (1(.پشت سر هم را نشانه توبه قرار داده است

 ×صادقدر نزد حضرت امام : و اسماعيل بن عبد الخالق روايت كرده است
  : بودم كه سخن از روزه ماه شعبان به ميان آمد، آن حضرت فرمودند

فضيلت ماه شعبان چنين و چنان است، تا بدان پايه كه ممكن است كسي 
  )3(.كه خون حرامي بر گردن دارد از فضيلت اين ماه آمرزيده شود

  : شيخ كليني نيز با سند معتبر از حلبي نقل كرده كه گفت

آيا هيچ كدام از پدران بزرگوار : پرسيدم ×دقاز حضرت امام صا
                                                         

اشاره به آيه نود و دوم سوره نساء و آيه چهارم سوره جمادله است كه در آا خداوند روزه  .1
  .دانسته است ـ مترجمكاىف ردن بنده در كفاره قتل غري عمد دو ماه پياپى را به جاى آزاد ك

  .، به نقل از مصباح33ح  ،378/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .، به نقل از ثواب االعمال11ح  ،372/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
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  ؟گرفتند  شما ماه شعبان را روزه مي

  : فرمود

  .داشت  اين ماه را روزه مي ‘بهترينِ پدرانم رسول خدا

نقل  ×و باز در روايت معتبر ديگري كليني از حضرت امام صادق
  : كرده آمده است كه فرمود

، گرفتن آن را به ماه شعبان اگر روزه قضايي بر گردن داشتند ‘زنان پيامبر
كردند تا در ساير ايام سال براي برآوردن نياز آن حضرت مهيا   موكول مي

گرفتند و پيامبر نيز به همراه   رسيد روزه مي  باشند، اما چون ماه شعبان فرا مي
  )1(.شعبان ماه من است: فرمود  گرفت و همواره مي  آنان روزه مي

  : ند كها  نقل كرده ×حضرت امام باقرو از 

   .هر كس ماه شعبان را روزه بدارد از خواري و وصمه و بادره پاك خواهد شد

  ؟به آن حضرت عرض كردم وصمه چيست: ابوحمزه گويد

سوگند خوردن در معصيت يا نذر بر معصيت، و نذر در معصيت : فرمود
  .گردد محقق نمي

  ؟بادره چيست: عرض كردم

يماني از اين كار توبه آن سوگند خوردن در حال خشم كه پش: فرمودند
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  )1(.است

با سند معتبر از اسماعيل بن  ثواب االعمالهمچنين شيخ صدوق در 
  : نقل كرده است كه فرمود ×زياد از حضرت امام صادق

شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه خدا و بهار : فرموده است ‘پيامبر اكرم
ساكين شما از گوشت فقيران است، عيد قربان نيز براي سير شدن فقرا و م

  )2(.است، پس آنها را اطعام كنيد

ز ول خدا در روت شده كه روزه اين ماه موجب شفاعت رسورواي
، زياد روزه گرفتن در آن باعث بهتر شدن وضع معيشت، )3(قيامت بوده

  )4(.گردد  حفاظت از شر دشمنان و وارد شدن در بهشت مي

   اعمال ماه شعبان .2
د اعمال ماه شعبان را نيز به دو قسمت عالمه قمي طبق عادت خو

  :تقسيم كرده است

توان آنها را   اعمال مشتركي كه در همه روزهاي ماه مي قسمت اول
 اعمال خاصي كه مختص به روزها و شب قسمت دومانجام داد، و 

  .هاي خاصي در اين ماه هستند
                                                         

مصباح ، من ال حيضره الفقيه، به نقل از 7ح  ،362/  7 وسائل الشيعهى، عاملحر  .1
  .ثواب االعمال و ذيب، االخبار معاىن، املتهجد

  .ثواب االعمال، به نقل از 12ح  ،372/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .16ح  ،373/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
  .24ح  ،375/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .4



67  زمان خاص عبادت هاي مقيد به

  :توان در چند عمل خالصه كرد  را مي اعمال قسمت اول

كه از  ترين و مؤكدترين عبادت اين ماه بوده و چنان مروزه كه مه :اول
روايات صحيح متظافر فوق دانسته شد تقريباً ويژگي خاص اين ماه به 

  .رود  شمار مي

ذكر خدا و به خصوص استغفار، در روايات چندي به هفتاد بار  :دوم
چرا كه اين عمل  ؛استغفار در هر روز از اين ماه ترغيب شده است

شود انجام دهنده آن در روز   ظيمي بوده و موجب ميداراي ثواب ع
قيامت در زمره رسول خدا محشور شده، مستوجب كرامت الهي گردد، 
همچنين برائت از آتش جهنم و جواز عبور از صراط، ورود به بهشت 
و سكونت در دارالقرار برايش نوشته شده، خداوند گناهانش را 

و وارد است كه هفتاد . باشد آمرزد اگرچه به تعداد ستارگان آسمان  مي
هاي ديگر   بار استغفار در اين ماه برابر با هفتاد هزار بار استغفار در ماه

  : است، صيغه استغفار در اين ماه چنين است

   .استغفر اهللا الذي ال إله إالّ هو الرمحن الرحيم احلي القيوم و أتوب إليه

خشنده و مهربان و از ذات مقدس اهللا كه هيچ خداوندي جز او نيست و ب
كنم و به سوي او باز   زنده و برپا دارنده ممكنات است طلب بخشايش مي

  )1(.گردم  مي

نقل شده، اين  ‘از ديگر اذكاري كه به صورت مرسله از پيامبر اكرم
  : ذكر است
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  .ال إله إالّ اهللا و ال نعبد إالّ إياه خملصني له الدين و لو كره املشركون

ت و ما از سر اخالص در دين كسي را جز او خداوندي جز اهللا نيس
  )1(.آيد پرستيم اگر چه كافران را ناخوش  نمي

كه در روايات گذشته  دادن صدقه به فقيران و نيازمندان، چنان :سوم
هم داشتيم كه شعبان بهار فقيران است و در تعدادي از روايات نيز بر 

  : اين عمل تأكيد شده است مانند اين روايت كه

ي أحدكم من تصدله كما يرب اها اهللا جلّ و عزق بصدقة يف شعبان رب
   )2(يوايف يوم القيامة و قد صارت مثل أُحد فصيله، حىت

دهد   كسي كه در ماه شعبان صدقه بدهد، خداوند صدقه او را پرورش مي
پروراند، تا اينكه در روز   همان گونه كه يكي از شما بچه شتر خود را مي

   .يابد  را به بزرگي كوه اُحد ميقيامت صدقه خود 

شود   يا اينكه صدقه دادن حتي يك نصفه خرما در اين ماه موجب مي
  )3(.تا بدن صدقه دهنده بر آتش جهنم حرام شود

  .بسيار صلوات فرستادن بر پيامبر و آل آن حضرت :چهارم

احمد بن عيسي در كتاب خود نوادر با سند معتبر از حضرت امام 
  : ده است كه فرمودروايت كر ×صادق
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رجب ماه استغفار امت من است پس در رجب : اند  فرموده ‘پيامبر اكرم
  .بسيار استغفار كنيد كه خداوند آمرزنده مهربان است

و در ماه شعبان بسيار بر پيامبر خود درود فرستيد، : تا آنجا كه فرمود
 شعبان از اين جهت ماه شفاعت نام گرفته است كه پيامبر: سپس فرمود

  )1(.شما از هر كس در اين ماه بر او درود بفرستد شفاعت خواهد نمود

و اهل  ‘براي صلوات بر رسول خدا كلمات زيباييدر برخي روايات نيز 
بيت آن حضرت به همراه دعاي زيبايي در توسل به آن حضرت در ماه 

  )2(.شعبان وارد شده است

ز مناجات شعبانيه كه ابن دعا و مناجات با خداوند متعال كه البته به ج :پنجم
خالويه آن را روايت نموده و گفته است اين مناجات حضرت 

و ائمه از فرزندان آن حضرت بوده و مناجاتي بديع با  ×اميرالمؤمنين
  )3(.مضامين عرفاني باال است، مناجات ديگري براي اين ماه ذكر نشده است

ماه  هاي خاص در اين  اعمال مخصوص به روزها و شب :قسمت دوم
هاي زيارت و اعمال، و نيز از برخي متون روايي   است و از كتاب

آيد كه در اين رابطه بر پنج وقت خاص در اين ماه تأكيد   چنين بر مي
  :شده است

روز و شب اول ماه كه بر روزه آنها تأكيد شده و سيد بن  :اول
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، نمازي براي شب اول و بلكه سه شب اول آن ذكر اقبالطاووس در 
  .ستكرده ا

روز پنجشنبه اين ماه كه دو ركعت نماز در آن وارد است كه در  :دوم
گردد،   هر ركعت از آن بعد از حمد صد مرتبه سوره توحيد قرائت مي

آل آن حضرت و  و پس از نماز يكصد مرتبه صلوات بر پيامبر
  .شود و موجب برآورده شدن حاجات ديني و دنيوي است  فرستاده مي

نيز  ×كه روز ميالد مسعود حضرت امام حسينروز سوم شعبان  :سوم
از حضرت امام حسن  مصباحكه شيخ طوسي در  هست، در اين روز چنان

عسكري نقل كرده است روزه گرفتن، و خواندن دعاي خاصي كه در آن 
و فرزندان آن حضرت  ×در نزد خداوند متعال به حضرت امام حسين

نگر واليتمداري و دست توسل زده شده و داراي مضامين بلند و نشا
  .باشد، مستحب است  رهروي راه آن حضرت و فرزندانش مي

وارد است كه در اين روز همان  ×همچنين از حضرت امام صادق
در روز عاشورا وقتي  ×خوانده شود كه حضرت امام حسيندعايي 

  )1(.آن دعا را خواند ،را ديدزيادي لشكر دشمن 

كه از حضرت  ؛ب آخر ماهش به ويژهروزهاي آخر ماه شعبان : چهارم
  :وارد است ×رضا

هر كس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و آن را به ماه رمضان 
متصل نمايد، خداوند متعال پاداش روزه دو ماه متوالي را در نامه عملش 
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  .خواهد نوشت

  : و از اباصلت هروي نقل است كه گفت

شدم، آن وارد  ×در آخرين جمعه از ماه شعبان بر حضرت رضا
  :حضرت به من فرمودند

اي اباصلت، ماه شعبان رو به اتمام است و اين آخرين جمعه اين ماه  
باشد، پس در صدد باش تا كوتاهي خود در ايام رفته از آن را در اين  مي

چند روزه باقي مانده جبران كني، و بر تو باد كه به آنچه برايت سودمند 
ستغفار كن و به تالوت قرآن بپرداز و است روي بياوري، پس بسيار دعا و ا

در اين صورت ماه رمضان  ؛از گناهان خود به درگاه خداوند متعال توبه كن
  .با روي خوش بر تو روي خواهد آورد

اي از برادري   امانتي در گردن خود وا مگذار مگر آنكه ادايش كني، كينه
رداني و ديني در دل خود وا مگذار مگر آنكه قلب خود را از آن پاك گ

اي از خود به جا مگذار مگر اينكه با توبه از   گناهي كه مرتكب گرديده
دل خود بركنده باشي، در امور پيدا و پنهان زندگي خود تقواي الهي را 
پيشه خود ساز و بدان كه هر كس بر خدا توكل كند خداوند او را كفايت 

ر چيزي رساند و براي ه  كند، خداوند فرمان خود را به انجام مي  مي
: اي قرار داده است، در روزهاي باقي مانده از اين ماه بسيار بگو  اندازه

خداوندا، اگر در روزهاي رفته از ماه شعبان ما را مورد آمرزش قرار 
اي، در اين واپسين روزهاي اين ماه از ما درگذر، كه خداوند متعال   نداده



72  8در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                            

  )1(.كند  آزاد ميدر اين ماه و به حرمت آن بسيار كسان را از آتش جهنم 

براي شب آخر ماه شعبان  ×همچنين دعايي از حضرت امام صادق
  )2(.و شب اول ماه رمضان وارد شده است

  ماه رمضان

   فضيلت ماه رمضان. 1
ماه رمضان به صورت مطلق بهترين ماه سال است و روايات متعددي 

  .بر اين نكته تأكيد دارند

  :در اين ماه دانسته شده است دليل اين برتري در قرآن كريم نزول قرآن

}دآنُ هالْقُر زِلَ فيهضانَ الَّذي أُنمر رهد ىشالْه ننات ميب اسِ ولنىل  و
قانالْفُر  دآنُ هالْقُر زِلَ فيهضانَ الَّذي أُنمر رهد ىشالْه ننات ميب اسِ ولنىل 

    }و الْفُرقان

است كه در آن، قرآن براي هدايت مردم و  ]همان ماه[ماه رمضان 
  هاي هدايت و فرق ميان حق و باطل فرو فرستاده شده است  نشانه

شب مباركي كه در آن، همه امور  ؛همچنين وجود شب قدر در اين ماه
  .يابد  به استواري فيصله مي

ظاهر امر اين است كه خداوند، وجوب روزه  ماه رمضان را نيز به 
چون اين ماه بسيار با  ؛ها در آن، قرار داده است  دليل همين ويژگي
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اين  ؛عظمت بوده و در نزد خداوند از اهميت بااليي برخوردار است
ماه، ماه روزه، صبر و به دليل وجود نوافل بسيار، ماه اقامه نماز است، 
ماه اعتكاف در مسجد، ماه فراگيري قرآن كريم و علوم اسالم و 

ماه ذكر، ماه صدقه و انفاق، ماه مبارزه با شريعت، ماه دعا و مناجات، 
نفس و جهاد با دشمنان، ماه توبه، ماه آمرزش و رحمت الهي، ماه 

  .آزادي از آتش جهنم و رسيدن به بهشت

ترين متون ديني كه به ماه رمضان و   شايد بتوان گفت كه از بديع
آن را در آخرين  ‘اي است كه پيامبر اكرم  فضيلت آن پرداخته، خطبه

معه ماه شعبان ايراد فرموده تا ماه رمضان و فضيلت آن را به مردم ج
بشناساند اين خطبه را مرحوم شيخ صدوق در دو كتاب خود امالي و 

در سلسله سندي طاليي  ×عيون با سند معتبر از حضرت امام رضا
و درخشان از پدر بزرگوارش حضرت موسي بن جعفر، از پدرش 

ت امام باقر، از پدرش حضرت حضرت امام صادق، از پدرش حضر
علي بن الحسين، از پدرش حضرت امام حسين از پدرش حضرت 
اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم كه درود خدا بر او و بر همه ائمه طاهرين 
باد و خداوند بر آنها بسيار سالم فرستد، نقل فرموده است كه حضرت 

  : فرمود ×اميرالمؤمنين

أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر اهللا : فقالخطبنا ذات يوم  ‘إن رسول اهللا
بالربكة و الرمحة و املغفرة، شهر هو عند اهللا أفضل الشهور، و أيامه أفضل 
األيام، و لياليه أفضل الليايل، و ساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إىل 

مكم فيه أنفاسكم فيه تسبيح، و نو. ضيافة اهللا، و جعلتم فيه من أهل كرامة اهللا
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عبادة، و عملكم فيه مقبول، و دعاؤكم فيه مستجاب، فاسألوا اهللا ربكم بنيات 
صادقة، و قلوب طاهرة، أن يوفقكم لصيامه و تالوة كتابه، فإنّ الشقي من حرم 

  .غفران اهللا يف هذا الشهر العظيم

اي مردم، همانا ماه : اي ايراد كرد و فرمود  روزي براي ما خطبه ‘رسول خدا
با بركت و رحمت و آمرزش به شما روي آورده است، ماهي كه در نزد  خدا

ها  هايش بهترين شب  خداوند متعال بهترين ماه، روزهايش بهترين روزها، شب
ماهي كه در آن، به ميهماني خدا دعوت  ؛هايش بهترين ساعات است  و ساعت

تسبيح،  هاي شما در آن  فَسايد، ن  شده و از اهل كرامت حق تعالي قرار گرفته
خواب شما در آن عبادت، اعمال شما در آن مقبول و دعايتان در آن مستجاب 

هاي پاك از خدا بخواهيد كه شما را در   هاي راستين و دل  پس با نيت ؛است
گرفتن روزه اين ماه و تالوت قرآن در آن، موفق گرداند كه بدبخت كسي است 

  .كه در اين ماه عظيم از آمرزش الهي محروم بماند

اذكروا جبوعكم و عطشكم فيه جوع يوم القيامة و عطشه، و تصدقوا على  
فقرائكم و مساكينكم، و وقّروا كباركم، و ارمحوا صغاركم، و صلوا أرحامكم، 

و غضوا عما ال حيلّ النظر إليه أبصاركم، و عما ال حيلّ  ؛و احفظوا ألسنتكم
أيتامكم، و توبوا  ىس يتحنن علاألستماع إليه أمساعكم، و حتننوا على أيتام النا

إىل اهللا من ذنوبكم، و ارفعوا إليه أيديكم بالدعاء يف أوقات صالتكم، فإنها 
أفضل الساعات، ينظر اهللا عز و جلّ فيها بالرمحة إىل عباده، جييبهم إذا ناجوه، و 

  .يلبيهم إذا نادوه، و يعطيهم إذا سألوه، و يستجيب هلم إذا دعوه

ي و گرسنگي در اين ماه تشنگي و گرسنگي روز قيامت را به ياد با تحمل تشنگ
به فقرا و مساكين خود صدقه دهيد، بزرگان خود را احترام نموده، كودكان  ؛آوريد
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هاي   خود را مورد مهرباني و ترحم قرار دهيد، با خويشان خود پيوند كرده، زبان
حرام است بسته و  خود را نگاه داشته، چشمان خود را از آنچه ديدنش بر شما

با . هاي خويش را از آنچه شنيدنش بر شما حرام است مسدود نماييد  گوش
يتيمان مردم مهرورزي نماييد تا با يتيمان شما مهرورزي شود و از گناهان خود به 
درگاه خداوند توبه كنيد و در هنگام نماز دستان خود را به دعا به آسمان برداريد 

به  عز و جلّراي اين كار بوده و در آن، خداوند كه اين ساعت بهترين وقت ب
افكند، چون او را بخوانند پاسخشان را داده، چون   بندگان خود نظر رحمت مي

وي را ندا كنند ندايشان را لبيك گفته، چون از وي چيزي بخواهند به آنان عطا 
  .نمايد  كرده و چون به درگاهش دعا كنند دعايشان را مستجاب مي

إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم، و ظهوركم  أيها الناس،
ثقيلة من أوزاركم فخفّفوا عنها بطول سجودكم، و اعلموا أن اهللا أقسم 
بعزته أالّ يعذّب املصلّني و الساجدين، و أالّ يروعهم بالنار يوم يقوم الناس 

  لرب العاملني  

. با استغفار آن را آزاد كنيدهاي شما در گرو اعمال شما است،   اي مردم، جان
هاي طوالني بار   هاي شما از بار گناهانتان سنگين شده، با سجده  و پشت

پشت خود را سبك نماييد و بدانيد كه خداوند به عزت خود سوگند ياد كرده 
است نمازگزاران سجده كننده را عذاب نكرده و در روزي كه همه مردم در 

  .نان را با آتش دوزخ هراسان ننمايدخيزند آ  پيشگاه خداوند به پا مي

أيها الناس، من فطّر منكم صائماً مؤمناً يف هذا الشهر كان له بذلك عند اهللا 
يا رسول اهللا، فليس كلّنا نقدر : قيل. عتق نسمة و مغفرة ملا مضي من ذنوبه

   .اتقوا النار و لو بشق مترة، اتقوا النار و لو بشربة من ماء: ‘فقال. على ذلك
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داري را در اين ماه افطار دهد عملش در   مردم، هر كس از شما روزه اى 
نزد خداوند به اندازه آزاد كردن يك برده پاداش دارد و عالوه بر آن، 

اي  :شود، به آن حضرت عرض شد  اش نيز آمرزيده مي  گناهان گذشته
آن حضرت در پاسخ . همه ما توان اين كار را نداريم ‘رسول خدا
داري   ا يك نصفه خرما يا يك جرعه آب كه به روزهحتي ب: فرمودند

  .بدهيد خود را از آتش نگاه داريد

أيها الناس، من حسن منكم يف هذا الشهر خلقه كان له جوازاً على الصراط 
يوم تزلّ فيه األقدام، و من خفّف يف هذا الشهر عما ملكت ميينه خفّف اهللا 

و من أكرم  ؛نه غضبه يوم يلقاهعليه حسابه، و من كف فيه شره كف اهللا ع
فيه يتيماً أكرمه اهللا يوم يلقاه، و من وصل فيه رمحه و صله اهللا برمحته يوم 
يلقاه، و من قطع فيه رمحه قطع اهللا عنه رمحته يوم يلقاه، و من تطوع فيه 
بصالة كتب اهللا له براءة من النار، و من أدى فيه فرضاً كان له ثواب من 

فيما سواه من الشهور، و من أكثر فيه من الصالة علي  أدى سبعني فريضة
ثقّل اهللا ميزانه يوم ختف املوازين، و من تال فيه آية من القرآن كان له مثل 

    .أجر من ختم القرآن يف غريه من الشهور

اي مردم، هر كس در اين ماه اخالق خود را خوش كند، در روزي كه 
موجب عبورش از پل صراط خواهد  لغزد، اين عمل وي ها بر صراط مي  قدم

گرديد، هر كس در اين ماه بر زير دستان خود آسان بگيرد خداوند نيز در 
خود را از مردم  شرمحاسبه وي آسان خواهد گرفت، هركس در اين ماه 

باز دارد، خداوند نيز در روز قيامت خشم خود را از وي باز خواهد داشت، 
نمايد خداوند نيز در روزي كه او را  كسي كه در اين ماه يتيمي را اكرام
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مالقات خواهد كرد وي را اكرام خواهد نمود، هر كس كه در اين ماه صله 
رحم نمايد خداوند نيز در روز مالقات با خود وي را به رحمت خود 
متصل خواهد كرد، هر كس در اين ماه قطع رحم كند خداوند در روز 

، هر كس در اين ماه نماز قيامت رحمت خود را از وي قطع خواهد كرد
مستحبي به جا آورد خداوند براي او برائت از آتش جهنم را خواهد نوشت، 
هر كس نماز واجبي را در اين ماه به جا آورد پاداش كسي را خواهد 
داشت كه هفتاد نماز واجب را در غير اين ماه به جا آورد، هر كس در اين 

باشد   ترازوهاي اعمال سبك مي زي كهوماه زياد نماز بخواند خداوند در ر
كند و هر كس در اين ماه يك آيه از قرآن را   ترازوي عمل او را سنگين مي

  .ها يك دور قرآن را ختم نمايد بخواند پاداش كسي را دارد كه در ساير ماه

أيها الناس، إن أبواب اجلنان يف هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أالّ يغلقها 
ريان مغلقة فاسألوا ربكم أن ال يفتحها عليكم، و عنكم، و أبواب الن

    .الشياطني مغلولة فاسألوا ربكم أالّ يسلّطها عليكم

اي مردم در اين ماه درهاي بهشت بر روي شما گشوده است پس از خداوند 
بخواهيد كه آنها را هرگز بر روي شما نبندد و درهاي دوزخ بر روي شما 

خواهيد تا هرگز آنها را بر روي شما بسته است پس از پروردگار خويش ب
نگشايد، در اين ماه شياطين از دسترسي به شما بسته و در غل و زنجير به 

  .برند، از خداي خود بخواهيد تا ديگر آنها را بر شما مسلط نكند  سر مي

يا رسول اهللا، ما أفضل األعمال يف هذا : فقمت فقلت: ×قال أمري املؤمنني
  حلسن، أفضل األعمال يف هذا الشهر الورع عن حمارم اهللا  يا أبا ا: الشهر؟ فقال

 ‘در اين هنگام برخاستم و از پيامبر اكرم: گويد ×حضرت اميرالمؤمنين
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رسول خدا، برترين عمل در اين ماه چيست؟ آن حضرت در  اي: پرسيدم
ابوالحسن، بهترين عمل در اين ماه بازداشتن خود از  اي: پاسخ فرمودند
  )1(.باشد  مي عز و جلّمعصيت خداوند  ارتكاب گناه و

سخن در باره فضيلت ماه مبارك رمضان به جهت اهميت خاصي كه 
 ،از آن برخوردار بوده و روايات بسياري كه در باره آن وارد گرديده

بسيار گسترده است، اما آنچه در اين رابطه از اهميت بيشتري 
در  ^اطهار در اين خطبه و ائمه ‘برخوردار است و پيامبر اكرم
  :شود  اند در نكات ذيل خالصه مي  روايات خود بر آن تأكيد نموده

ها و   استفاده بردن از اين ماه با شرافت و اوقات استثنايي كه همه وقت :اول
گردند كه چه به   كارها در آن متحول شده و تبديل به اوقات و اعمالي مي

تري   دهي گستراو چه به لحاظ كيفي از مضمون و معن كمىلحاظ 
فرصت مناسبي  ،كارهاي خوب و بد در آن مضاعف بوده ،برخوردار بوده

براي انسان است تا همه كارهاي خود را به عمل صالح متحول نموده و 
  .خود را به باالترين درجات شايستگي و صالح برساند

روزه در ماه رمضان تنها به معني خودداري از خوردن و  :دوم
ت است از خودداري از همه محرمات و بلكه عبار ،آشاميدن نيست

  .و نواقص ها زشتيگناهان و دوري از همه 

هاي   عبادت در اين ماه از تنوع خاصي برخوردار بوده و فعاليت :سوم
عبادي مختلفي براي تقرب انسان به خداوند متعال وجود دارد كه 

                                                         
  .20ح  ،226/  7 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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در هنگام مرور و  و گردد،  بدون استثنا شامل همه انواع عبادات مي
  .عبادات اين ماه اين حقيقت را بهتر خواهيم يافت بيان

وضع برنامه عملي مفصل و فراگير براي به اوج رساندن  :چهارم
اي كه هيچ زماني در   هاي عبادي انسان در اين ماه، به گونه  فعاليت

  .طول مدت اين ماه خالي از عبادت نيست

يعني  ؛اي كه در مبحث شب قدر به آن اشاره كرديم  همان نكته :پنجم
اتخاذ تصميمات سرنوشت ساز براي انسان از جانب خداوند متعال در 

در شب قدر كه با هدف نزول رحمت الهي بر وي  به ويژهاين ماه و 
  .شود  انجام مي

اي كه   سازي روحي، معنوي و اخالقي، به گونه  بسيج و آماده :ششم
كه  عيد سعيد فطر به آن درجه از خلوص و پاكي رسيده باشدانسان در 

  .بتواند زندگي جديدي را آغاز نموده و اعمال خود را از نو شروع نمايد

نكته قابل مالحظه اين است كه اهتمام و توجه به اين ماه مبارك از 
اي   اموري است كه مورد اجماع و اتفاق همه مسلمين است، به گونه

كه اعمال و شعائر اين ماه در كل، به شعاري بدل شده است كه چه به 
ظ شكل و چه به لحاظ مضمون منحصر به فردي كه هيچ امت و لحا

جماعتي مانند آن را ندارد، موجب امتياز و تفاوت مسلمانان از غير 
  .مسلمانان شده است

براي اين ماه مبارك  ^اي كه اهل بيت  اما با همه اين تفاصيل، برنامه
نان در ها و جزئيات، از تمام آنچه مسلما  اند، به لحاظ ويژگي  وضع نموده
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  .شناسند متمايز و متفاوت است  دانند و مي  باره اين مراسم مي

   اعمال ماه رمضان .2
شود و ما تالش   اعمال ماه رمضان به دو قسمت اصلي تقسيم مي

خواهيم كرد ضمن اشاره اجمالي به مضمون آنها تنها به بيان عناوين 
طالع از اكتفا كرده و جزئيات را به جهت زيادي آنها، ترك نموده و ا

 مفاتيح الجنانهاي دعا و اعمال، از جمله   آنها را به مراجعه به كتاب
  .كنيم  واگذار مي

  .اعمال مشترك: اول قسمت

  .اعمال مخصوص به وقت يا شب و روزي خاص: دوم قسمت

  ركاعمال مشت: اولقسمت 
  :شود  اعمال مشترك نيز به چند قسم تقسيم مي

روز ماه مبارك رمضان مشترك اعمالي كه در همه اوقات شبانه  :اول
  .است

  .هاي ماه رمضان مشترك است  اعمالي كه در اول شب :دوم

  .هاي ماه رمضان مشترك است  اعمالي كه در وقت سحر شب :سوم

  .اعمالي كه در روزهاي ماه مبارك رمضان مشترك است :چهارم

  اعمال مشترك شبانه روز )1(
از اعمال مشترك چند صاحبان كتب ادعيه و اعمال در بيان اين قسم 
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  :اند، از جمله  عمل را ذكر كرده

شود، عالمه   دعاي بعد از نماز و دعاهايي كه در همه وقت خوانده مي :اول
چهار متنِ دعايي براي دعاي بعد از نماز ذكر كرده  مفاتيح الجنانقمي در 

توان در همه   است كه چهارمين دعا كه به دعاي حج معروف است را مي
اين دعاها داراي مضامين بلند در طلب توفيق حج، درك  ؛)1(وقت خواند

ليله القدر، آزادي از آتش جهنم، ورود به بهشت، توسعه رزق و اهتمام به 
  )2(.باشد  حل مشكالت مسلمانان و تحقق مصالح آنان مي

و نيز مرحوم كليني و مرحوم صدوق با سند معتبر دعاي مفصل 
  )3(.اند  ديگري در همين رابطه نقل كرده

بسيار تالوت كردن قرآن و تدبر و تعمق در آن، در اين رابطه در  :دوم
بعضي از روايات وارد شده است كه در غير ماه رمضان خوب است 
انسان مسلمان در هر ماه يك بار قرآن را ختم نمايد، اما در ماه 
 )4(.رمضان خوب است كه هر سه روز يك مرتبه قرآن را ختم كند

نقل  ×سند معتبر از حضرت امام موسي كاظم همچنين در كافي با
شده كه مستحب است قرآن را در هر شبانه روز يك يا چند مرتبه 
ختم كنند و ثواب بسياري براي اهداي ثواب اين ختم قرآن به رسول 
خدا و ائمه بعد از آن حضرت ذكر نموده است كه همان محشور شدن 

                                                         
  .ىو مصباح كفعم كاىفبه نقل از  74/  9 اديث الشيعهجامع اح بروجردى، .1
  .177ـ  176 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2
  .163ح  ،71/  9 جامع احاديث الشيعه بروجردى، .3
  .كاىفبه نقل از اصول  26ح  ،13/  9 جامع احاديث الشيعه بروجردى، .4
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  )1(.با آن بزرگواران در روز قيامت است

ذكر خدا، مانند استغفار، تسبيح، تهليل و تكبير، در اين زمينه  :سوم
چون ماه رمضان  ×روايت شده است كه حضرت امام زين العابدين

شد جز براي دعا، تسبيح، استغفار و تكبير دهان به سخن   داخل مي
  )2(.گشود  نمي

نماز، آنجا كه در اين ماه برنامه خاصي براي نمازهاي  :چهارم
ها وضع شده است كه شايسته است انسان   ها و شبمستحبي در روز
  .تواند به آنها عمل كند  تا جايي كه مي

  هاى ماه رمضان  شب اعمال مشترك )2(
هاي ماه رمضان   قسم دوم اعمالي است كه در بخش ابتدايي شب

مشترك است و صاحبان كتب ادعيه و اعمال در بيان اين قسم از 
  :ندا  اعمال مشترك چند عمل را ذكر كرده

افطار يا خوردن آب و غذا در پايان روز و مستحب است كه اين  :اول
افطار داراي مستحباتي نيز  ؛عمل به بعد از نماز عشا موكول شود

افطار با خرما، رطب يا شيريني، چه اينكه مستحب : هست از جمله

                                                         
  .178/  9 جامع احاديث الشيعه بروجردى، .1
، البته شكى نيست كه منظور از چنني رواياتى 178/  9 احاديث الشيعهجامع  بروجردى، .2

اشاره به حالت كلى و عمومى آن حضرت در اين ماه بوده است، تا جاىي كه با كار ديگرى 
شود تزاحم  كه افضل از آن بوده يا موجب قضاى حاجات ضرورى و عادى انسان مى

  .نداشته باشد
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اللّهم لك : است در هنگام افطار دعا خوانده شود، مانند اين دعا كه
خداوندا، براي تو روزه گرفتم  .زقك أفطرت و عليك توكّلتر ىصمت و عل

   و با نعمت و روزي تو افطار كردم، و بر تو توكل نمودم

  : و نيز اينكه در هنگام تناول اولين لقمه بگويند .و يا ساير ادعيه

   .يلبسم اهللا الرمحن الرحيم يا واسع املغفرة اغفر 

آمرزشت گسترده و فراگير  اي آنكه به نام خداوند بخشايشگر مهربان،
   .است، مرا ببخش و بيامرز

كه كارهايي از اين دست ثواب فراواني همچون مغفرت و رضوان 
  . الهي، يا اجر و پاداش روزه همان روز را دارد

  )1(.و چنين است قرائت سوره قدر در هنگام افطار

دادن صدقه در وقت افطار، خصوصاً كه از نوع خوراكي بوده و  :دوم
صورت افطار دادن به روزه داران درآيد، حتي با چند دانه خرما يا  به

انجام  ؛جرعه آبي، به هر ميزان كه براي انسان ميسور و مقدور باشد
پاداشي به  ؛اين عمل در بر دارنده اجر و پاداش بسيار بزرگي است

اند، بدون اينكه از   داري كه افطارش داده ميزان ثواب روزه آن روزه
او چيزي كم شود و به اندازه ثواب هر كار خيري كه با  پاداش عمل

نيروي حاصل از خوردن آن غذا انجام دهد، يا اجر آزاد كردن سي 

                                                         
  .178 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
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  )1(.بنده و داشتن يك دعاي مستجاب

قرائت سوره معيني از قرآن، مانند استحباب قرائت هزار مرتبه  :سوم
  )2(.سوره قدر، يا صد مرتبه سوره دخان در صورت توان

ترين دعايي كه براي اين وقت از   ترين و معروف  دعا كه مهم :مچهار
هاي ماه رمضان وارد شده، دعاي افتتاح باشد كه داراي مضامين  شب

و  ^بلند و مشتمل بر صلوات بر پيامبر و اهل بيت آن حضرت
دعاي مخصوص براي حضرت امام حجت، مهدي منتظر بوده و 

  .ددگر  موجب آمادگي روحي و جهادي بااليي مي

عالمه قمي سه روايت ديگر را نيز نقل نموده كه مشتمل بر دعاي 
  )3(.هرشب ماه رمضان است

نماز، آنجا كه خواندن هزار ركعت نماز مستحب در كل ماه : پنجم
هاي اين ماه تقسيم شده و به   مبارك رمضان وارد است، كه در شب

ي چند نوافل ماه رمضان معروف است، البته در كيفيت اين تقسيم بند
دستور متفاوت وجود دارد كه عالمه قمي همان دستوري را برگزيده 

نيز به آن معتقد شده و آن را به  +است كه قبل از وي شيخ مفيد
هاي دهه   در اين شيوه، در هر شب از شب ؛مشهور نسبت داده است

                                                         
  .178 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
، و شايد قرائت سوره قدر برابر با مهه ذكرهاى ماه رمضان 179 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2

و . بوده و يا براى كساىن كه توان قرائت قرآن مطلوب در ماه رمضان را ندارند به جاى آن باشد
  .اهللا العامل

  .183ـ  179 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .3
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اول و دوم بيست ركعت، هر دو ركعت به يك سالم، هشت ركعت بعد 
شود، اما در هر   بعد از نماز عشا به جا آورده مي از نماز مغرب و بقيه

هاي دهه سوم سي ركعت نماز به همان ترتيب سابق اقامه   شب از شب
گردد، در هر   گردد كه مجموع سه دهه به هفتصد ركعت بالغ مي  مي

هاي نوزدهم، بيست و يكم و بيست و سوم نيز يكصد   يك از شب
ود كه در مجموع هزار ش  ركعت عالوه بر تعداد هر شبه خوانده مي

  .شود  ركعت مي

و باز مستحب است كه در هر شب دو ركعت نماز خوانده شود و در 
هر ركعت بعد از حمد سه مرتبه سوره توحيد خوانده شده و پس از 

  : سالم گفته شود

سبحان من هو حفيظ ال يغفل، سبحان من هو رحيم ال يعجل، سبحان من 
   )1(.ئم ال يلهوهو قائم ال يسهو، سبحان من هو دا

  : سپس هفت مرتبه تسبيحات اربعه گفته شده و پس از آن بگويند

   )2(؛يا عظيم اغفر يل الذنب العظيم. سبحانك سبحانك سبحانك

  .شود  سپس ده مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد فرستاده مي

مرحوم شيخ كفعمي در حاشيه كتاب خود بلد االمين آورده است كه هر 
                                                         

 كه مهواره حفظ كننده است و غفلت در او راه ندارد، مرته است خداىي مرته است خداىي .1
كه قائم به نفس خود  در كار او نيست، مرته است خداىي ىكه مهربان است و شتابزدگ

  .است و به كار باطل سرگرم نشود ىكه مهيشگ است و اشتباه نكند، مرته است خداىي
  .اى بزرگ، گناه بزرگ مرا ببخش . مرتهى تومرتهى تو، مرتهى تو،  .2
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  )1(.آمرزد  ا بخواند خداوند هفتاد هزار گناه از وي ميكس اين نماز ر

  اعمال مخصوص سحرهاى ماه رمضان )3(
سومين بخش از اعمال مشترك، اعمالي است كه انجام آنها در 
سحرهاي ماه رمضان مشترك است، شيخ طوسي و ديگر صاحبان 

  :اند  هاي ادعيه و اعمال براي اين بخش چند عمل ذكر نموده  كتاب

اي آب   به چند لقمه غذا و جرعه هر چنددن سحري خور :اول
و خرما بوده و داراي  )2(نوع طعام براي سحر سويقباشد، و بهترين 

آدابي است كه از جمله آنها خواندن سوره قدر در هنگام خوردن 
  .باشد  سحري مي

ترين اعمال اين وقت از  دعا و مناجات با خداوند متعال كه از مهم :دوم
در اين رابطه دعاهاي مهمي وارد شده  ؛باشند  ان ميهاي ماه رمض  شب

باشد كه  مي) دعاي معروف سحر( بهاءاست كه در صدر همه آنها دعاي 
مشتمل بر تمجيد خداوند متعال و توسل جستن به صفات باري تعالي 

نقل شده است آنجا كه  ×باشد و اين دعا از حضرت امام رضا  مي
بوده و در شأن اين دعا  ×راين دعاي جدش حضرت امام باق: فرمود

  .آمده است كه در برآمدن حاجات همواره مستجاب است

همچنين دعاي ناب و بسيار بزرگ و منحصر به فردي كه ابوحمزه 
                                                         

  .184ـ  183 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
كه از پخنت آن با آب ى البته به آرد بو داده جو، مهچنني حليم. باشد ىسويق آرد جو م .2

  .كنند ـ مترجم ىست مرو شكر يا خرما د
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وي در  ؛ثمالي آن را روايت نموده و به نام خود وي معروف شده است
در ماه مبارك  ×حضرت امام زين العابدين: نقل اين دعا گفته است

شد اين   ايستاد و چون وقت سحر مي  ام شب را به نماز ميرمضان تم
  : خواند  دعا را مي

  .اهلي ال تؤدبين بعقوبتك و ال متكر يب يف حيلتك

تا آخر دعا، كه از دعاهاي طوالني و به لحاظ بيان و انشا بسيار قوي و  
هاي بياني   بسيار بلند و واال، از حيث شيوه امتين و از نظر مضمون و محتو

ع و مشتمل بر فصول متعدد بوده، نقش بزرگي در تربيت و سازندگي متنو
روحي و تقويت رابطه انسان با خداوند متعال و آموزش شيوه مناجات با 

  .خدا و حمد و ثنا و تمجيد الهي به بندگان خدا دارد
بوده و  ^ها و امتيازات مكتب اهل بيت  اين دعا و امثال آن از ويژگي

چنين  ؛قش آن بزرگواران در حيات اسالم هستندنشانه دانش، امامت و ن
و اهداف بلندي را  اي شيعي جامعهرا در ايجاد  ^متوني شيوه اهل بيت

ايجاد : اهدافي همچون ؛كند  كه از اين كار داشتند براي همگان آشكار مي
  .اي كه به لحاظ روحي و معنوي در حد باالي تكامل باشد  جامعه

اي ديگري نيز در اين راستا وارد عالوه بر اين دعاي شريف، دعاه
توان از آنها اطالع   مي مفاتيح الجنانشده است كه با مراجعه به كتاب 

  )1(.حاصل كرد

                                                         
ها يا   لفني در شباز وظايف واجب مكى ، يك202ـ  184/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1

  .روزه فردا نيت كنندى ماه رمضان اين است كه براى سحرها
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  روزها اعمال مشترك )4(
اي است كه روزهاي ماه رمضان به   چهارمين بخش اعمال مشتركه

هاي ادعيه و اعمال براي اين بخش چند   رسد، صاحبان كتاب  انجام مي
  :اند  مودهعمل ذكر ن

اي از دعاها براي روزهاي ماه رمضان وارد   دعا، آنجا كه مجموعه :اول
و  مصباحترين آنها دعايي است كه شيخ طوسي در  شده است كه مهم

  : شود  اند و اين گونه آغاز مي  سيد ابن طاووس آن را نقل كرده
  )1(.اللّهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن

م براي روزهاي ماه رمضان ذكر شده است كه همچنين دعاي ديگري ه
است و پس از آن مشتمل بر ) دعاي سحر(ابتداي آن شبيه به دعاي بهاء 

درود بر پيامبر و اهل بيت آن حضرت و ساير پيامبران و فرشتگان بوده 
  )2(.و ستايش آن بزرگوار است ‘و بعد از آن، دعا براي پيامبر اكرم

هاي   د آن ذات مقدس و بر شمردن نامذكر خداوند متعال و تمجي :دوم
او، چه اينكه دعاي خاصي هم با همين مضمون و براي روزهاي ماه 
مبارك رمضان وارد شده است كه مشتمل بر ده فقره و در هر فقره ده 
تسبيح از ذات مقدس خداوند است كه به شرح كيفيت ديدن و شنيدن 

  )3(.پردازد  ال ميو خلقت و دانش و پادشاهي و ساير شئون خداوند متع

سالم و صلوات بر پيامبر و آل او كه شيخ طوسي و سيد ابن  :سوم
                                                         

  .202 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
  .214ـ  213 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2
  .207/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .3
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كدام متن بديع و زيبايي در مدح و ستايش و درود بر طاووس هر 
اند كه با اين آيه شريف   و خاندان معصوم او نقل كرده ‘رسول خدا
  : شود  آغاز مي

بِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه و سلِّموا الن ىإِنَّ اللّه و مالئكَته يصلُّونَ علَ{
  )2(.لبيك يا رب العاملني  )1(}تسليما

  اعمال مختص: قسمت دوم

قسمت دوم از اعمال ماه مبارك رمضان اعمالي است كه به شب يا روز 
  :شود  معيني اختصاص يافته و اين قسمت نيز به چند بخش تقسيم مي

  .اعمال مخصوص استقبال از ماه مبارك رمضان :بخش اول

  .هاي بيض ماه مبارك رمضان  اعمال مخصوص به شب :بخش دوم

  .هاي قدر  اعمال مخصوص به شب :بخش سوم

  .هاي دهه آخر ماه رمضان  اعمال شب :بخش چهارم

  .اعمال روزهاي خاص :بخش پنجم

  اعمال شب و روز اول ماه مبارك رمضان )1(
عنايت خاصي به شب اول و  ^صمت و طهارتاسالم و اهل بيت ع

اند و اين امر در چند مصداق نمود   همچنين روز اول ماه رمضان داشته
                                                         

ود ايد، بر او در  اى كساىن كه اميان آورده .فرستند  خدا و فرشتگانش بر پيامرب درود مى .1
  .فرستيد و به فرمانش به خوىب گردن يد

  .210/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2
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  :كند  پيدا مي

و استقبال از ماه ) اقدام براي رؤيت اولين هالل ماه(استهالل  :اول
بينيم در اين معني كه پيامبر   رمضان، آنجا كه روايات متظافري را مي

اند، تا   داده ن حضرت اهميت خاصي به اين كار ميو اهل بيت آ ‘اكرم
دعاهايي هم با  )1(د گرديد،جايي كه اين عمل از مستحبات مؤكّ

و ساير ائمه معصومين  ‘هاي مختلف براي اين كار از پيامبر اكرم متن
كه شايد  )2(از اهل بيت پاك آن حضرت در اين رابطه وارد شده است

  .باشد ه سجاديهصحيفبهترين آنها دعاي چهل و سوم 

غسل و شستشوي خود، خصوصاً در آب جاري و ريختن سي  :دوم
  .مشت آب بر سر

  .×زيارت حضرت امام حسين :سوم

نماز، زيرا عالوه بر نوافل ماه مبارك رمضان كه از اين شب  :چهارم
شود دو ركعت نماز نيز در اين شب وارد است كه در آن، بعد  آغاز مي

شود و پس از نماز از خدا   عام قرائت مياز حمد يك مرتبه سوره ان
  .شود هر بيماري و ترسي را از نمازگزار زايل نمايد درخواست مي

دعا، كه چندين دعاي مختلف براي اين شب مبارك وارد شده  :پنجم
كه سيد ابن طاووس  ×است، از آن جمله دعاي حضرت امام جواد

 ىعليك التدبري و هو علاللّهم يا من ((: شود  نقل كرده است و چنين آغاز مي
                                                         

  .اند  كار نيز داده از علما حكم به وجوب اينى آورده است كه بعضى عالمه قم .1
  .215 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2
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  .، همچنين دعاي شب آخر ماه شعبان))كلّ شيء قدير

ها دعاي جوشن كبير و دعاي حج نيز از دعاهاي اين   در بعضي از نقل
  .شب دانسته شده است

 ×روز اول ماه نيز به استثناي استهالل و زيارت حضرت امام حسين
گر چه به صورت كلي در ساير اعمال با شب اول اشتراك دارد ا

  .كيفيت نماز و متن دعاي آنها مختلف است

شيخ كليني و شيخ طوسي و ديگران ـ طبق نقل عالمه مجلسي ـ با 
دعاي خاصي را براي روز اول  ×سند صحيح از حضرت امام كاظم

  : شود  اند كه اين گونه شروع مي  ماه رمضان نقل كرده

  )1( .اللّهم إني أسألك بامسك الذي دان له كلّ شيء
  هاى بيض  اعمال مخصوص به شب )2(

هاي بيض و خصوصاً شب پانزدهم در سه ماه رجب و شعبان و   شب
رمضان در استحباب نماز خاصي مشترك هستند كه در ضمن بيان 

  .اعمال ماه رجب آن را بيان داشتيم

هاي بيض   لكن عالوه بر آن، غسل و نمازهاي ديگري نيز براي شب

                                                         
 ×حضرت امام كاظمى ، در منت روايت دعا221ـ  217 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1

 ؛ أول السنة شهر رمضان ىف ادع ذا الدعاء ىف((قول آن حضرت چنني آمده است كه از 
و علما ازاين عبارت روز يا شب اول  ))سال اين دعا را خبوانى در ماه رمضان در ابتدا

  .اند  ماه را برداشت كرده
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م ماه داراي اعمال خاصي بدين ماه رمضان وارد شده و شب پانزده
  :شرح است

  .×الف ـ زيارت حضرت امام حسين

بـ  نماز با دو دستور مختلف، يكي اينكه ده ركعت نماز در كنار قبر حضرت 
كه در هر ) هاي ماه رمضان  غير از نافله(بعد از نماز عشا  ×امام حسين

ركعت نماز  و ديگر صد. شود  ركعت بعد از حمد ده بار سوره توحيد قرائت مي
  )1(.شود  كه در هر ركعت بعد از حمد ده بار سوره توحيد قرائت مي

  اعمال شب قدر )3(

ها و روزهاي متبرك در بخش ساختار شعائر به   ما در مبحث شب
هاي سه گانه كه احتمال شب قدر   تفصيل از اعمال مشترك همه شب

  .ايم  هدر آنها زياد است و اعمال مختص به هر كدام از آنها بحث كرد

  اعمال دهه آخر ماه رمضان )4(
كه پيشتر اشاره كرديم دهه آخر ماه مبارك رمضان از اهميت  چنان

در اين دهه رختخواب  ‘آنجا كه پيامبر اكرم ؛خاصي برخوردار است
اعمال . بست  نهاد و كمر را براي عبادت محكم مي  خود را كناري مي

عبادي ماه مبارك  اين دهه از ماه رمضان در واقع اوج گرفتن حركت
اگر به دقت مالحظه شود كه به احتمال قوي  به ويژهرمضان است، 
  .شب قدر در اين دهه باشد ،ممكن است

                                                         
  .223/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
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  .اي از ادعيه و اعمال خاص وارد شده است  ها پاره در اين شب

ها دعاي خاصي وارد شده است، چه   از جمله اينكه براي هر يك از اين شب
  : شود مانند دعاي  كه در هر ده شب خوانده مياينكه دعاهايي هم وارد است 

  .اللّهم إنك قلت يف كتابك املرتل شهر رمضان

همچنين غسل در شب بيست و هفتم و دعايي مروي از حضرت امام 
  : شود  كه از اول شب تا آخر آن خوانده مي ×سجاد

داد دار اخللود، و اإلستع اللّهم ارزقين التجايف عن دار الغرور، و اإلنابة إىل
   )1(.للموت قبل حلول الفوت

در شب و روز آخر ماه نيز مجموعه خاصي از اعمال وارد است كه 
  :باشد، از جمله  در مقام وداع و خدا حافظي با اين ماه شريف مي

  .الف ـ غسل شب آخر

  .×ب ـ زيارت حضرت امام حسين

  .هاي انعام، كهف و ياسين  ج ـ قرائت سوره

  .د ـ صد مرتبه استغفار
خواندن متون دعايي كه براي اين شب وارد است و شايد بهترين  هـ ـ

آنها دعاي چهل و پنجم از صحيفه سجاديه باشد، و خوب است اين 
  : را بگويند كه ×سخن حضرت امام صادق

                                                         
آخرت   دنيا و دل بسنت به خانه شادماىنخداوندا مرا توفيق دل كندن از خانه فريبنده  .1

  .فرما ىمرگ پيش از رسيدن اجل روز ىبرا ىو آمادگ
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اللّهم ال جتعله آخر العهد من صيامي لشهر رمضان، و أعوذ بك أن يطلع 
  )1(.فجر هذه الليلة إالّ و قد غفرت يل

  .رزيده خواهد شدكه آم

  هاى خاص  اعمال روزها و شب )5(
نمازهاي خاصي را براي  زاد المعادعالمه قمي از عالمه مجلسي در 

هاي ماه رمضان، همچنين دعاهاي خاصي را براي   هر يك از شب
هريك از روزهاي ماه مبارك رمضان ذكر نموده است كه براي اطالع 

  )2(.مراجعه كرد مفاتيح الجنانتوان به   از تفصيل آنها مي
از اين مرور اجمالي در اعمال ماه مبارك رمضان، آنچه در  :مالحظه

شود كه اين ماه در   ابتداي اين مبحث گفتيم كامال واضح و آشكار مي
اي كه همين برنامه عبادي گسترده باشد   ها از امتياز ويژه  ميان ساير ماه
و معنوي اي كه هدف از آن، تكامل روحي   برنامه ؛برخوردار است

است كه همان  امعه شيعهانسان صالح و تحقق هدف وجودي ج
حاكميت عبادت خدا بر زمين بوده و آنان را شايسته و آماده تعيين 

شبي  ؛نمايد  تصميمات سرنوشت ساز در شب قدر و شب عيد فطر مي
  .كه بر اساس روايات، شبِ گرفتن اجر و پاداش نام گرفته است

                                                         
برم از   ى، اين ماه را آخرين روزه من در ماه رمضان قرار نده، و به تو پناه مخداوندا  .1

  .ىاينكه سپيده اين شب بدمد مگر اينكه مرا آمرزيده باش
دقت  242در صفحه ى ، به توضيح عالمه قم242ـ  238 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2

  .شود
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  هه اول ذى حجهبرنامه عبادى حج و د] 2[

اي از روايات آمده است   ترين عبادات اسالم است و در پاره  حج از مهم
كه اين عبادت پس از نماز در درجه دوم اهميت و فضيلت قرار داشته و 

  .يكي از دو جهاد است

از : كند كه گفت  شيخ كليني با سند معتبر از عبداهللا بن يحيي كاهلي نقل مي
  : چون از حج سخن به ميان آمد فرمودند شنيدم كه ×حضرت امام صادق

حج يكي از دو جهاد است، حج جهاد ضعفا : فرموده است ‘پيامبر اكرم
بدانيد كه جز نماز چيزي باالتر از حج نيست، در . است و ضعفا ما هستيم

  )1(.ميان مناسك حج نماز وجود دارد اما در نماز حج نيست

در حديث وارد است  ؛دباش  حج ستون خيمه دين و قوام وجود آن مي 
  : كه

   )2(.ال يزال الدين قائماً ما قامت الكعبه

  .تا كعبه در ميان مسلمانان برپا است دين نيز برپا است

اي تاريخي است كه به قبل از خلقت آدم باز   اين عبادت داراي ريشه
گردد، اگر چه دعوت مردم به حج و اصوال وجوب آن بر مردم از   مي

  .آغاز شده است ×زمان حضرت ابراهيم

 ×در همين رابطه شيخ كليني با سند معتبر از حضرت امام صادق
                                                         

  .كاىفبه نقل از فروع  2ح  ،77/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل.1
  .سند حديث نيز معترب استكاىف، به نقل از فروع  5ح، 14/ 8 وسائل الشيعهحر عاملى، .  2
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  : نقل كرده است كه فرمود

چون آدم از مني به راه افتاد گروهي از فرشتگان با وي ديدار كرده و به 
اي آدم، حجت قبول باد، بدان كه ما دو هزار سال قبل از  :وي گفتند

  )1(.ايم  نه نايل شدهاينكه تو حج بگزاري، به حج اين خا

روايت شده است كه  ×باز با سند صحيح از حضرت امام صادق و
  : فرمود

به ساختن خانه كعبه فرمان يافته و كار  ’چون ابراهيم و اسماعيل
به : د كهابراهيم در ركن نشست و ندا در داساخت آن به پايان رسيد، 

رد جز ب  حج بشتاب، و اگر اين جمله را به صورت جمع به كار مي
هايي كه در آن زمان خلقت شده و زنده بودند كس ديگري حج به   انسان

بنا بر اين حتي مردمي  )2(به سوي حج بشتاب: آورد، اما او گفت  جا نمي
اي  لبيك: كه در پشت پدران بودند نيز نداي او را چنين پاسخ دادند كه

گفتند در كساني كه ده بار لبيك  ؛عز و جلّفرا خواننده به سوي خداوند 
عمر خود ده بار موفق به حج گشته، آنان كه پنج مرتبه لبيك گفتند پنج 

يابند و هر كس كه بيشتر لبيك گفته باشد به   مرتبه توفيق اين سفر را مي
هاي خود، كسي كه يك بار لبيك گفته باشد يك بار و كسي   تعداد لبيك

                                                         
  .كاىفبه نقل از فروع  6ح  ،5/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
و مجع در اين دو مجله اين است كه در مفرد، اسم جنس مورد خطاب  فرق ميان مفرد .2

  .شود ـ مترجم ىقرار گرفته و اسم جنس شامل معدومني نيز م
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  )1(.كه لبيك نگفته باشد موفق به حج خانه خدا نخواهد گردد

يك بار رفتن به حج در طول مدت عمر براي هر انسان بالغ مستطيع 
كه توان مالي رفتن به اين سفر را داشته و اين كار موجب به هم 
خوردن اوضاع معيشتي زندگي او يا سختي و تنگنا در زندگي 

در عين حال تكرار اين عمل از . شخصي وي نگردد، واجب است
وده و از بسياري از عبادات استحباب بسيار مؤكدي برخوردار ب

  )2(.تر است  بافضيلت

تعطيل كردن كعبه و حج جايز نبوده و بر ولي امر مسلمين است كه 
مردم را براي به جا آوردن اين واجب الهي وادار نموده و در صورت 
عدم امكان اين امر به صورت عادي و طبيعي، براي انجام اين امر 

  .هزينه كند

جزئيات بسياري هست كه فقها در كتاب  در اين زمينه تفاصيل و
اي كه   هاي عمليه  هاي فقهي خود، همچنين در رساله  الحج از دوره

نام دارد، به آنها  مناسك حجمختص به اعمال حج بوده و 
  .اند  پرداخته

                                                         
  .9ح  ،5/  8 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
كه  در اخبار وارد شده است كه حج از آزاد كردن بنده و دادن صدقه و جهاد ـ چنان .2

تر بوده و مستحب است كه حج را بر ساير   منودـ با فضيلتآن اشاره خواهيم  بهبعد هم 
كه نشان از قدر و قيمت باال و امتياز ويژه ى مقدم دارند و ديگر تفاصيلى دنيوى نيازها

 جامع احاديث الشيعه بروجردى،: ك.دارد، ر ^اين عمل مقدس در ديدگاه اهل بيت
  .ابواب فضائل حج 216ـ  149/  10
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  اقسام حج. 1

باشد همچنين بر اعمال   تقريباً همه مسلمانان بر اينكه حج سه نوع مي
اق نظر دارند كه اين امر از بركات الهي بر امت اصلي اين سه نوع حج اتف

  :اين سه عبارتنداز .باشد  اسالم و نشانه وحدت اين امت مي

ترين انواع حج بوده و بر افرادي كه  كه از برترين و مهم ـ حج تمتع،1
كنند   در مناطقي دورتر از محدوده تقريباً نود كيلومتري مكه زندگي مي

هستند كه خداوند در قرآن كريم از اينها همان كساني  :واجب است
  : آنان بدين سان ياد نموده است

   }ذلك لمن لَم يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرام{

   نباشد ])مكه([براي كسي است كه اهل مسجد الحرام  ]حج تمتع[اين 

  .شود  گفته مي) اهل آفاق(و در اصطالح فقها به چنين افرادي 

به اين ترتيب كه حاجي از خانه خود يا از ميقات احرام  د،ـ حج افرا2
آورد، اين نوع از حج   بسته و پس از آن، يك عمره مفرده به جا مي

مخصوص كساني است كه در محدوده حرم و نزديك به مكه زندگي 
كنند و تفاوت آن با حج تمتع عالوه بر مسئله احرام، اين است كه   مي

  .ندارد در اين نوع حج قرباني وجود

اين حج تقريباً مانند حج افراد است با اين تفاوت كه حاجي از  ـ حج قران،3
گذارد و تا روز   كند و عالمتي بر آن مي  ابتداي احرام قرباني با خود همراه مي

  .دارد  عيد كه آن را قرباني كند آن را همراه خود نگاه مي
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  اعمال حج تمتع. 2

جي از يكي از پنج ميقات كه خالصه اعمال حج تمتع اين است كه حا
اين پنج  ؛شود  مي محرمبراي اهل آفاق معين فرموده است  ‘پيامبر اكرم

براي اهل مدينه و كساني كه از راه  ذواحلُليفه: ميقات از اين قرار هستند
براي اهل شام و كساني كه از راه شام به  جحفهآيند،   مدينه به مكه مي

يمن و كساني كه از راه يمن به مكه  براي اهل مملَلَيآيند،   مكه مي
آيند   براي اهل نجد و كساني كه از اين راه به مكه مي نازلاملَ رنُقَآيند،   مي
  .آيند  براي اهل عراق و كساني كه از راه عراق به مكه مي قيقعو 

هاي معمولي خود خارج شده و   نيز اين است كه انسان از لباس احرام
عبارت است از دو پارچه دوخته نشده  اين لباس ؛لباس احرام بپوشد

گيرد، حاجي   كه به صورت لنگ و رودوشي مورد استفاده قرار مي
  : كند  پس از پوشيدن احرام لبيك عمره را بر زبان جاري مي

   )1(؛لبيك اللّهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، ان احلج و العمرة لك، ال شريك لك

خي كارهاي حالل و حرام همچون پس از اين مرحله، بايد كه از بر
همبستر شدن با زنان، استفاده از بوي خوش، پوشيدن لباس، پوشاندن 

  .خودداري كند... سر، گناه، جدال، شكار و

وي  ؛كند  مي طوافسپس به مكه آمده و هفت مرتبه دور خانه كعبه 
بايد طواف را از ركن حجر األسود آغاز و به همان مكان ختم نمايد، 

                                                         
يك، لبيك كه تو شريكى ندارى لبيك، مهانا كه حج و عمره از آن اى خداى من لب لبيك .1

  .تو است و تو انبازى ندارى
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  .نار مقام ابراهيم دو ركعت نماز طواف به جا آوردسپس در ك

سپس به كوه صفا رفته و از آنجا به سوي كوه مروه و بالعكس هفت 
صفا و مروه دو كوه كوچك هستند كه  ؛كند) پياده روي(مرتبه سعي 

ميان آنها چهار مرتبه از صفا به سوي مروه و سه مرتبه از مروه به  سعي
  . گردد  وه ختم ميسوي صفا انجام شده و به مر

يعني مقداري از مو، يا ناخن خود  ؛كند  مي تقصيربعد از اين عمل، حاجي 
  .چيند  را مي

بعد از تقصير از حالت احرام خارج شده و به حالت عادي خود 
روز هشتم ذي الحجه، زماني  ؛شود  گردد و منتظر وقت حج مي برمي

از مكه مكرمه  است كه دوباره رفتن به حالت احرام بر او واجب شده،
شود و از ظهر روز نهم ذي   خارج مي عرفاتمحرم گرديده و به قصد 

نمايد كه   حجه تا غروب آفتاب همان روز در آن سرزمين توقف مي
  .اين عمل وقوف در عرفات نام دارد

پس از غروب آفتاب از عرفات حركت كرده شب را تا طلوع آفتاب 
  .نمايد  توقف مي مشعر الحرامدر 

رفته و با هفت سنگريزه كه در مشعر الحرام جمع  منيدهم به در روز 
زند، سپس قرباني خود را كه گوسفند، گاو يا   عقبه را مي جمرهنموده 

شتر است ذبح نموده، موي سر خود را تراشيده يا تقصير كرده و به 
  .شود  جز در مورد زنان و استفاده از عطر، از حالت احرام خارج مي

زگشته و هفت دور طواف كرده، در مقام ابراهيم دو آنگاه به مكه با
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كند و در   ركعت نماز خوانده، هفت مرتبه بين صفا و مروه سعي مي
  .گردد  اينجا استفاده از بوي خوش بر وي حالل مي

ماند كه با انجام اين طواف   در پايان طواف ديگري بر عهده او باقي مي
طلحات فقه اهل گردند و اين طواف در مص  زنان بر وي حالل مي

  .شود  و در فقه عامه طواف وداع ناميده مي طواف نساء ^بيت

چه اينكه بر حاجي است در شب يازدهم و دوازدهم ذي الحجه از سر 
شب تا نيمه آن و يا حداقل از نيمه تا آخر شب را در مني بيتوته كند، 
و مستحب است كه شب سيزدهم را نيز در مني بماند كه در بعضي 

  .شود  ن كار واجب نيز ميحاالت اي

همچنين بر وي واجب است كه در روزهاي يازدهم و دوازدهم و براي 
كسي كه شب سيزدهم را در مني مانده است در روز سيزدهم، جمرات 

، وسطي و عقبه ـ كه در روز عيد هم آن را رمي كرده ـ را )كوچك(اولي 
  .هر كدام با هفت سنگريزه، رمي نمايد

اي بود از حج تمتع و تكاليف واجب آن  خالصه اين تصوير مجمل و
و جزئيات بسيار و مستحبات و واجبات  ^از ديدگاه فقه اهل بيت

  .ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه اينجا مجال ذكر آنها نيست

اين تصوير به غير از برخي جزئيات اندك يا امور اختياري، يا عقب و 
ت يا شروع در اعمال، تقريباً با آنچه ها در آثار و تبعا  جلو شدن برنامه

  .باشد  ساير مذاهب اسالمي بدان معتقد هستند مطابق مي
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   حج يها یویژگ. 3

هاي حج اشاره كنيم كه اين عبادت   توانيم به برخي ويژگي  در اينجا مي
  :كنيم  را از ساير عبادات ممتاز نموده و به بيان سه ويژگي اكتفا مي

نده چندين عبادت است، مانند نماز، روزه، اين عبادت در بر دار :اول
جهاد و زكات، طواف خانه خدا، كه گذشته از نماز طواف، خود طواف 

آيد، احرام بستن و تقيد به محرمات آن،   نيز نوعي نماز به شمار مي
نيز خود نوعي روزه و امساك  طيباتهمچون خودداري از شهوات و 

ريد قرباني هم به نوعي است، همچنين خرج كردن پول براي سفر و خ
زكات بوده و تحمل مشقات سفر و اعمال خسته كننده نيز نوعي جهاد 

آيد، عالوه بر عبادات ديگري نظير وقوف، رمي، تراشيدن   به حساب مي
اي بوده و در ساير عبادات نظير   كه همگي داراي طبيعت ويژه ...سر و

  .توان ديد  آنها را نمي
آنجا كه حاجيان  ؛در اين عبادتفعاليت اجتماعي گسترده  :دوم

هاي دور و نزديك در   مسلمان از همه طبقات امت اسالم از راه
براي انجام يك وظيفه واجب  جمعيه دستروزهاي خاصي به صورت 

آن را  ×به يك مكان خاص روي آورده و به نداي الهي كه ابراهيم
ند كن  آنان همه به يك شكل و شيوه حركت مي ؛گويند  سر داد لبيك مي

كه نشانه مساوات حقيقي ميان همه افراد بشر بوده و به صورت عملي 
  .نمايد  وحدت امت را محقق مي

تنوع اهداف مورد نظر از اين عبادت، در عرصه فردي يا اجتماعي،  :سوم
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  .مادي يا معنوي و يا در ابعاد سياسي، اقتصادي، تربيتي و اخالقي

اي است اما خوب   توضيح اين مطلب اگر چه نيازمند بحث گسترده
كه بعضي از  ^است كه ما در اين زمينه به برخي روايات اهل بيت

ابعاد روحي، معنوي و مادي، همچنين اهداف مقدسي كه براي اين 
  :اي داشته باشيم  اشاره ،اند  عبادت شريف در نظر گرفته شده پرداخته

  :روايت شده است كه فرمود ×از حضرت اميرالمؤمنين

اي كه آن را   همان خانه ؛خود را بر شما واجب كردو حج خانه محترم 
ها قرار داده كه چون تشنگان به سوي آن روي آورده و   گاه انسان  قبله

خداوند سبحان كعبه را مظهر تواضع . همچون كبوتران به آن پناه برند
بندگان در برابر عظمت خويش و نشانه اعتراف آنان به بزرگي و قدرت 

ها برگزيد كه دعوتش را   اني را در ميان انسانخود قرار داد و شنوندگ
اش اجابت كنند و سخنش را تصديق نمايند و پا جاي   براي حج خانه

پاي پيامبران الهي گذارند و ماند فرشتگاني شوند كه بر گرد عرش الهي 
آنان از اين تجارتخانه عبادت سودهاي فراوان برده و به  ؛كنند  طواف مي
خداوند سبحان كعبه را نشانه اسالم و . تابندش  گاه آمرزش مي  سوي وعده

خانه امن و امان پناه جويان قرار داده، حقش را الزم و حجش را واجب 
شمرده و بر همه شما الزم گردانيده است كه به سوي آن بشتابيد و 

كسي  ]البته بر[ ؛و براي خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است(: فرمود
  )1(.ابدكه بتواند به سوي آن راه ي

                                                         
  .اول خطبة /ج البالغه .1
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  : فرمود ×امام رضا

چرا خداوند حج خانه خود را بر بندگانش واجب كرده : اگر كسي گفت
براي كوچ كردن بندگان به سوي پروردگار خود و : است؟ بايد به او گفت

بيشتر خواستن از او و بيرون رفتن از گناهاني كه انجام داده و توبه از آنچه 
به اضافه . دگي جديدي در آيندهدر گذشته انجام داده و آغاز كردن زن

مسائل ديگري كه در اين عمل عبادي وجود دارد، مانند هزينه كردن اموال، 
ها، پوشيدن   خستگي بدني، دوري از اهل و عيال، بازداشتن نفس از لذت

يك لباس ثابت و حركت كردن با آن در سرما و گرما، احساس خضوع و 
اي عموم مردم در اين عمل نهفته نيازمندي و ذلت، به همراه منافعي كه بر

است چرا كه اين كار ترس مردم از خدا و اميد آنان به وي را باهم افزايش 
داده، مردم در هنگام انجام اين عمل قساوت قلب، زيان كاري نفس و 
فراموشي ذكر را به كناري نهاده، اميد از غير خدا برداشته، حقوق واجب 

ود را از هر گونه فسادي كه ممكن خود را بار ديگر رسيدگي نموده، خ
  .دارند  است از ناحيه آنان به ديگر مردمان برسد نگاه مي

اين عمل همچنين داراي منافع مادي براي مردم است از حاجيان باشند يا 
كنند، از تاجر و كاسب و   آنان كه در دريا يا خشكي زندگي مي ؛نباشند

و فقير، و نيز موجب رفع نياز  فروشنده و مشتري گرفته تا نيازمند و چاروادار
گردد كه جز در چنين اجتماعي امكان گرد هم   مردم گوشه و كنار جهان مي

امكان فراگيري دانش ديني و نشر و تعليم دانش  عالوه كه آمدن را ندارند، به
: كه خداوند متعال فرموده است به نقاط مختلف، چنان ^و اخبار ائمه

كنند تا در دين آگاهي   اي كوچ نمي  ، دستهاي از آنان  پس چرا از هر فرقه{
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پيدا كنند و قوم خود را ـ وقتي به سوي آنان بازگشتند بيم دهند ـ باشد كه 
  .}تا شاهد منافع خويش باشند* بترسند؟  ]از كيفر الهي[آنان 

تنها يك بار در تمام  ]با اين عظمت[پس چرا حج : اما اگر گفته شود كه
 عز و جلّكه خداوند : است؟ بايد گفت عمر بر هر مسلمان واجب شده

حج را با در نظر گرفتن افراد ناتوان از بندگان خود يك مرتبه قرار داده 
است  ميسرآنچه از قرباني (كه در باره قرباني فرموده است  است چنان

و اين يعني يك گوسفند كه قوي و ضعيف توان انجام آن  )]قرباني كنيد[
ز به همين صورت است و با در نظر گرفتن را دارند، ساير واجبات ني

ترين فرد وضع شده، حج نيز به همين دليل تنها يك بار بر هر فرد   ضعيف
مسلمان واجب شده است، سپس خداوند متعال كساني را كه توان 
بيشتري دارند تشويق نموده است كه به اندازه وسع خود، بيشتر به اين 

  )1(.عمل بپردازند

اي كه در پاسخ به سؤاالت وي برايش   نامهدر  ×حضرت امام رضا
  : اند  مرقوم فرمودند، در باره علت حج چنين آورده

كوچ كردن بنده خدا به سوي پروردگار خود و بيشتر خواستن از او و 
بيرون رفتن از گناهاني كه انجام داده و توبه از آنچه در گذشته انجام داده 

افه مسائل ديگري كه در به اض. و آغاز كردن زندگي جديدي در آينده
اين عمل عبادي وجود دارد، مانند هزينه كردن اموال، خستگي بدني، 

ها، سفر كردن در سرما و گرما و در   ها و لذت  بازداشتن نفس از شهوت

                                                         
  .226/  10 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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حال امنيت و ترس و همواره به اين حال بودن، به همراه منافعي كه براي 
ر ترس مردم از خداوند عموم مردم در اين عمل نهفته است چرا كه اين كا

و اميد آنان به وي را باهم افزايش داده، و در اثر انجام آن،  عز و جلّ
شود،   قساوت قلب، زيان كاري نفس و فراموشي ذكر به كناري نهاده مي

اميد از غير خدا برداشته شده، مردم حقوق واجب خود را بار ديگر 
است از ناحيه آنان  رسيدگي نموده، خود را از هر گونه فسادي كه ممكن

اين عمل همچنين داراي منافع مادي . دارند  به ديگر مردمان برسد نگاه مي
آنان كه در دريا يا خشكي  ؛براي مردم است از حاجيان باشند يا نباشند

كنند، از تاجر و فروشنده و مشتري گرفته تا نويسنده و   زندگي مي
گردد كه جز   جهان مي نيازمند، و نيز موجب رفع نياز مردم گوشه و كنار
شود   و نيز موجب مي. در چنين اجتماعي امكان گرد هم آمدن را ندارند

و علت اينكه حج تنها يك بار در تمام . تا مردم منافع خود را باز شناسند
فرايض را  عز و جلّعمر بر هر مسلمان واجب شده، اين است كه خداوند 

د وضع نموده و از جمله اين با در نظر گرفتن افراد ناتوان از بندگان خو
واجبات حج است، سپس خداوند متعال كساني را كه توان بيشتري دارند 

  )1(.تشويق نموده است كه به اندازه وسع خود، بيشتر به اين عمل بپردازند
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  حج ةدر بار ^هاى دیدگاه اهل بیت  ویژگى. 4

هاي حج   حال پس از مرور مختصري كه نسبت به اعمال و ويژگي
 نظريههاي ديدگاه و   م خوب است به صورت مختصر به ويژگيداشتي

ها و   در باره حج و آنچه ديدگاه آنان را از ساير ديدگاه ^اهل بيت
نمايد، همچنين دركي كه   نظرياتي كه در اين باره ابراز شده متمايز مي

آن بزرگواران از نقش اين عبادت در زندگي امت اسالم و به خصوص 
  .اي بنماييم  ند نيز اشارهداشت اماميه ةطايف

ايم از نظر دور   البته نبايد اين نكته را كه قبال نيز بر آن تأكيد كرده
اي   داشت كه اين عبادت در نزد همه مسلمانان جهان از اهميت ويژه

رود كه همه مذاهب   برخوردار بوده و از شعائر و عباداتي به شمار مي
اتحاد كلمه و نشانه وحدت اسالمي بر آن اتفاق نظر داشته و از موارد 
خواهيم به   هايي كه حال مي و انسجام كيان امت اسالم است و ويژگي

هايي اضافي است كه به فهم كلي مسلمانان از  آن اشاره كنيم، ويژگي
  .شود  اين عمل اضافه مي

در رابطه با حج  ^در سخنان اهل بيت :اهميت هگستردگى داير )1(
اي كه همه   اي وجود دارد به گونه  گستردگي و فراگيري قابل مالحظه
از ارائه تصوير كلي از حج گرفته  ؛گيرد  شئون و جزئيات حج را در بر مي

تا تاريخچه حج، فضيلت حج، ارزش حج و نقش و اهداف آن، و 
كه  جديديهمچنين بيان احكام فقهي اعمال حج و اقسام آن، و مسائل 

  .حل براي آنهاممكن است مسلمانان دچار آنها شده و ارائه راه 

با مقايسه ساده و سريعي ميان رواياتي كه در اين زمينه از اهل 
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شده و يا آن بزرگواران آنها را مستقيم يا غير مستقيم از وارد  ^بيت
اند، با رواياتي كه از طريق عامه و غير اهل   نقل نموده ‘پيامبر اكرم

روشني توان اين مطلب را به   در همين باره وارد شده است مي ^بيت
 )1(در اين زمينه از لحاظ كمي ^آنجا كه روايات اهل بيت ؛دريافت

  .و كيفي چند برابر آثار وارده از طريق عامه است

  :شايد اين دو نمونه روايت اشاره آشكاري بر اين حقيقت باشد

از  عامههاي حديث شناخته شده در نزد   روايتي كه كتاب :اول
 انصاري نقل شده است كه در از جابر بن عبداهللا ×حضرت امام باقر

پرداخته و به جزئياتي اشاره  ‘آن به بيان تفصيلي حج رسول خدا
هاي حديثي   كرده است كه در هيچ يك از روايات نقل شده در كتاب

تواند در موضوع حج مبناي فقهي همه   توان ديد و مي  مانند آن را نمي
  )2(.مكاتب فقه اسالمي قرار گيرد

صدوق با سند معتبر از زراره بن اعين نقل كرده روايتي كه شيخ  :دوم
  : است كه گفت

خداوند مرا قربانت گرداند، : عرض كردم ×به حضرت امام صادق
پرسم و شما به من   چهل سال است كه در باره حج از شما مسئله مي

  .دهيد  پاسخ مي

                                                         
تارخيچه و فضيلت در رابطه با رواياتى كه به موضوع  جامع احاديث الشيعهصاحب كتاب  .1

  .و شئون كلى حج پرداخته است ـ به عنوان مثال ـ سى روايت را نقل كرده است
  .، به نقل از صحيح مسلم و سنن ابو داود153/  2 التاج اجلامع لألصول .2
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   :فرمود

ز اي كه دو هزار سال قبل ا  اي زراره، توقع داري مسائل مربوط به خانه
  )1(.خلقت آدم محل حج بوده را در مدت چهل سال به اتمام برساني

اين روايت به صورت زيبا و آشكار پرده از گستردگي دايره اهتمام 
به مسائل حج و تفسير آن با جنبه تاريخي اين  ^عملي اهل بيت

  .دارد عبادت شريف، برمي

 ^در كنار اهتمام گسترده اهل بيت :گستردگى محتواى عبادى )2(
بينيم كه ايشان به غني سازي محتوي و مضمون عبادي همه   به حج مي

اند، تا جايي كه كمتر   اعمال و مناسك آن نيز اهتمام خاص ورزيده
توان يافت كه حاجي به آن بپردازد و در   عملي از اعمال حج را مي

وارد  ^كنار آن نماز و دعايي قبل، بعد و يا همراه آن از اهل بيت
از آن هنگام كه  ^ه دستورات سازنده اهل بيتنشده باشد، بلك

گيرد، تا وقتي كه از اين   حاجي تصميم به انجام اين عمل عبادي مي
گردد، همواره همراه او است و در اين باره صدها   سفر روحاني باز مي

  )2(.روايت از آن بزرگواران وارد گرديده است

ين محتواي ش آينده بعضي از موارد و جزئيات اخان شاء اهللا در ب
  .گسترده را بيان خواهيم نمود

                                                         
  .من ال حيضره الفقيهبه نقل از  12ح  ،7/  8 وسائل الشيعه حر عاملى، .1
احلج كه در  ، ابواب آداب السفر اىل338ـ  248 / 8 وسائل الشيعه حر عاملى،: ك.ر .2

  .گردد ىجمموع شصت و هشت باب را شامل م
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سومين ويژگي ديدگاه  :و مساجد ^هائم، ‘زيارت پيامبر )3(
در باره حج اين است كه به اعتقاد آن بزرگواران، زيارت  ^اهل بيت

و مسجد شريف نبوي موجب تكميل شدن  ‘قبر مطهر پيامبر اكرم
مروزه به حج بوده و اين همان كاري است كه همه مسلمانان نيز ا

، اما اهل بيت كه سالم )1(صورت كلي به انجام آن مبادرت ميورزند
خداوند بر آنها باد به اين موضوع اهميت كمي و كيفي خاصي 

  .اند  بخشيده

نسبت به زيارت ائمه  ^توان گفت كه اهل بيت  به لحاظ كمي مي
كه در قبرستان بقيع مدفون هستند،  ‘هدي از اهل بيت رسول خدا

اين امامان عبارتند از حضرت  ؛اند  رغيب خاصي انجام دادهتشويق و ت
امام حسن بن علي بن ابي طالب، حضرت امام علي بن الحسين زين 
العابدين، فرزندش حضرت امام محمد باقر و فرزند ايشان حضرت 

  .^امام جعفر صادق

همچنين زيارت مادر گرامي آن بزرگواران، حضرت صديقه طاهره 
خانه خود در شهر مدينه و در كنار مسجد كه در  ÷فاطمه زهرا

                                                         
را  ‘زيارت قرب پيامرب اكرمى نظريه وهابيان كه بار سفر بسنت براى البته به استثنا .1

ى را تنها برا ‘حترمي منوده و خروج از خانه به قصد زيارت قرب مطهر پيامرب اكرم
اگر خروج از خانه و بار سفر ى مشارند، بل ىسكونت دارند جايز مكه در مدينه  كساىن

به  ‘باشد و زيارت پيامرب اكرمى بسنت به قصد و نيت زيارت مسجد شريف نبو
  .در كنار آن اجنام شود به نظر آا جايز استى ا  حاشيهى صورت امر
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است، و چنين است زيارت همسران  )1(مقدس نبوي مدفون گرديده
، بقيه ×پيامبر، فاطمه بنت اسد مادر گرامي حضرت اميرالمؤمنين

اصحاب صالح پيامبر، شهداي جنگ اُحد كه در رأس آنها حضرت 
  .باشد  مي ‘حمزه بن عبد المطلب عموي گرامي پيامبر اكرم

به مساجد  ^بينيم كه در روايات اهل بيت  عالوه بر همه اينها مي
هايي كه آن حضرت در آنها نمازي خوانده،   رسول خدا و مكان

هايي كه حوادث تاريخي در  دعايي كرده يا توقفي داشته و يا مكان
آنها روي داده يا كرامات خداوندي در آنها به ظهور رسيده است نيز 

  .ه استاي داده شد  اهميت ويژه

ها به ترتيب مسجد قبا، مسجد فتح، مسجد   در صدر همه اين مكان
مسجد سلمان فارسي، مسجد  ×قبلتين، مسجد اُحد، مسجد علي

ام ابراهيم و ديگر مساجد و   مسجد غمامه، مشربه ÷فاطمه زهرا
  .هاي متبرك شهر مدينه قرار دارد  مكان

ام المؤمنين  همچنين در شهر مكه زيارت منطقه اَبطح كه قبر حضرت

                                                         
آن است كه تر  چند احتمال وجود دارد و احتمال قوى ÷در مورد حمل دفن حضرت زهرا .1

رود كه قرب مطهر آن  آن حضرت در خانه خود به خاك سپرده شده باشد، احتمال هم مى
حضرت در قربستان بقيع باشد، اين امر نيز به شرايط سياسى زمان شهادت آن بانوى 

وصيت  ×كند كه آن حضرت به مهسر خود حضرت امرياملؤمنني بزرگوار بازگشت مى
ه دارد و به شيخني اجازه شركت در تشييع جنازه او را منود كه حمل دفنش را خمفى نگا

چرا كه آن حضرت تا پايان عمر از آا در خشم بوده و اين امر در رواياتى كه مهه  ؛ندهد
  .اند مورد تصريح قرار گرفته است  فرق و مذاهب مسلمان آا را روايت منوده
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خديجه و حضرت ابوطالب و صالحان ديگري در آن واقع است، يا 
طالب، غار حرا، خانه زيد بن ارقم، دار الندوه، و  ديدار از شعب ابي

ساير اماكن مهم تاريخي و مقدس كه يادآور عزت و شرف و 
فداكاري مسلمانان صدر اسالم و سختيها و مشقاتي است كه رسالت 

به رو بوده و مسلمانان عصر حاضر را با اين تاريخ اسالم با آن رو 
سترگ پيوند داده و روح همت و به پا خاستن را در آنان برانگيخته، 

  )1(.گرداند  ايشان را به پيروزي و استقالل و كرامت گذشته باز مي

زيارت پيامبر  ^اما از لحاظ كيفي نيز بايد گفت كه اهل بيت
موجب كامل شدن و اتمام حج و امامان از خاندان او را  ‘اكرم
اند، چه اينكه رواياتي در اين رابطه از آنان نقل شده كه قبال در   دانسته

  .ايم  به برخي از آنها اشاره كرده ‘مبحث زيارت پيامبر اكرم

  : فرمود ×حضرت امام رضا

همانا براي هر امامي بر گردن اوليا و پيروانش عهدي است و از 
عهد و پيمان، زيارت قبر آن پيشوايان است،  هاي وفاي كامل به آن  نشانه

بنا بر اين هر كس با شوق به زيارت قبر آنان رفته و در دل آنچه مورد 
رضايت و نظر آن پيشوايان بوده را تصديق نمايد، آن پيشوايان شفيعان او 

                                                         
حمو ى ها در راستا  كه متام تالششود اين است  ىاما با كمال تأسف آنچه امروزه مشاهده م .1

كه در ايام حج نه تنها ى ا  شود به گونه ىاين آثار و پوشيده نگاه داشنت آا به كار گرفته م
شود تا  ىمى سعى ا  شدهى برنامه سازماندهى شود بلكه ط ىبه اين امور داده من امهيىت

  .حاجيان از اين منادها دور نگه داشته شوند
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  )1(.در روز قيامت خواهند بود

نقل شده  ×همچنين از اسماعيل بن مهران، از حضرت امام صادق
  : كه فرمود

   )2(.إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، ألنّ ذلك من متام احلج

هر گاه يكي از شما حج به جاي آورد، بايد حج خود را با زيارت ما 
  )3(.شود  خاتمه دهد كه اين باعث كامل شدن حج او مي

نقل شده است ) در حديث اربعمائه(نيز  ×و از حضرت اميرالمؤمنين
  : كه فرمود

به پايان برسانيد كه ترك اين عمل  ‘خود را با زيارت رسول خداحج 
شما را به  عز و جلّجفا است، همچنين با زيارت قبرهايي كه خداوند 

زيارت و اداي حق آنها الزام كرده است و در كنار آن قبور از خدا روزي 
  )4(.بخواهيد

روايت كرده است  ×شيخ كليني نيز در كافي از حضرت امام باقر
  : ه فرمودك

                                                         
  .5ح  ،253/  10 لشيعهوسائل اى، حر عامل .1
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   )1(.متام احلج لقاء اإلمام

  .تكميل حج به ديدار امام است

چهارمين ويژگي ديدگاه  :مشخص بودن مواضع عام سياسى )4(
كردند تا   به حج اين است كه آن بزرگواران تالش مي ^اهل بيت

اي باشد كه مسلمانان در آن، مواضع عام سياسي و   حج اجتماع ساالنه
همه مسلمانان از اهميت برخوردار است  موارد مهمي را كه براي

  .بشناسند

  .اند  و قرآن مجيد گرفته ‘آنان اين عقيده را از پيامبر اكرم

در اين زمينه بايد به اين مسئله اشاره كرد كه در اولين سالي كه 
مسلمانان بعد از فتح به سفر حج رفتند سوره برائت نازل شد تا قرآن 

ياسي خود را كه همانا برائت از موضع مهم س ‘مجيد و پيامبر اكرم
  .مشركان بود بدين وسيله آشكار نمايند

بينيم كه خطبه پيامبر در مني نيز متضمن   نيز مي الوداع ةحجو در 
  .مفاهيم سياسي و اجتماعي بوده است

همچنين در پايان اين سفر بود كه آن حضرت واليت حضرت 
ري است كه را در غدير خم آشكار كرد و اين مطلب از امو ×علي

  : آنجا كه فرمود ؛اند  همه دانشمندان مسلمانان آن را روايت كرده
  )1(الّلهم وال من وااله و عاد من عاداه. من كنت مواله فهذا علي مواله

                                                         
  .12ح، 10/254 وسائل الشيعهى، حر عامل . 1
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هر كس من موال و سرپرست او هستم اين علي نيز موال و سرپرست او 
س او را است، خداوندا، هركه او را موالي خود بداند دوست بدار و هر ك

  .دارد دشمن بدار  دشمن مي

روايات گذشته نيز كه در رابطه با اهداف حج آنها را بيان داشتيم، به 
  .همين هدف و راهكار عملي اين عبادت اشاره دارند

و اين از اموري است كه داخل در طبيعت و ذات اين عبادت شريف و 
افراد اين اجتماع بزرگ ساالنه است كه نخبگان امت اسالم و نيز 

  .آيند  صاحب قدرت و استطاعت در آن گرد هم مي

 ^پنجمين ويژگي ديدگاه اهل بيت :ديدار امام و رهبرى اسالمى) 5(
در حج، اهتمام ورزيدن به ديدار امام و مالقات با او در هنگام حيات وي 
و استفاده از نصايح و ارشادات ايشان و كسب مواضع تفصيلي در برابر 

هاي   ، همچنين ارائه گزارش از عملكرد و فعاليتقضاياي مختلف از او
مؤمنان و طرح مسائل و مشكالت عام و خاص خود با او و ديگر مسائلي 

رابطه امام و مأموم كه در  ؛باشد  است كه مقتضاي چنين رابطه مستقيمي مي
  . بسيار مهم است امعه شيعيجامعه اسالمي و ايجاد ج

  : فرمود ×امام محمد باقر

ناس أن يأتوا هذا األحجار فيطوفوا ا مث يأتوا فيخربونا بواليتهم إمنا أمر ال
   )2(و يعرضوا علينا نصرم

                                                                                                             
  .حديث غدير، چاپ بريوت 39/ اصول التشيع، هاشم معروف احلسىن . 1
  .1ح، 252/ 10 وسائل الشيعهى، حر عامل.  2
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ها بيايند و   اند تا به زيارت اين سنگ  مردم تنها به اين جهت فرمان يافته
به دور آنها طواف كنند كه پس از آن، نزد ما بيايند و ما را از واليت 

  .ما عرضه بدارند خود با خبر كرده، ياري خود را به

اين  ؛در تعدادي از روايات ديگر نيز به همين مطلب اشاره شده است
امر، تأكيدي است بر اهميت اين خط مشي و گرايش سازماني طايفه 
اماميه از طريق موسم شريف حج، كه خود از جمله عبادات انسان 

  .مؤمن محسوب شده است

ـ  ^ه اهل بيتاين گرايش تشكيالتي، خود يك اصل اسالمي است ك
جامعه ـ آن را با ايجاد نظام  )1(همان گونه كه پيشتر نيز اشاره كرديم

آنجا كه ارتباط ميان بدنه امت با رهبري اسالمي  ؛اند  پياده كرده هشيع
بندند، تا اوامر و   بندي به ميثاق و پيماني كه با رهبر مي و تعهد و پاي
ره از ياريش دريغ هايش را به جان و دل پذيرفته و هموا راهنمايي

ندارند، اصلي از اصول اسالم است كه قرآن كريم مسلمانان را به آن، 
  :فرا خوانده است

يا أَيها الَّذين آمنوا استجيبوا للّه و للرسولِ إِذا دعاكُم لما يحييكُم و اعلَموا {
 و قَلْبِه ِء ورالْم نيولُ بحي ونأَنَّ اللّهرشحت هإِلَي ه2(}أَن (  

ايد، چون خدا و پيامبر، شما را به چيزي فرا   اي كساني كه ايمان آورده 
بخشد، آنان را اجابت كنيد، و بدانيد كه خدا   خواندند كه به شما حيات مي

                                                         
  .روابط مطرح شده است خبشبود، در  امعه شيعهكلى ج ساختاراين موضوع در باب سوم كه  .1

  .24 /انفال . 2
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  .گردد، و هم در نزد او محشور خواهيد شد  ميان آدمي و دلش حايل مي

نقل  ‘برخي از روايات از پيامبر اكرمدر  :حج، جهاد ناتوانان )6(
حج به منزله جهاد است، البته اين فرمايش ((: شده است كه فرمود

ايشان در باره بانوان بود كه اسالم فريضه واجب جهاد ابتدايي را از 
كند كه به پيامبر   بخاري از عايشه نقل مي. ايشان برداشته است

  : عرض كرد ‘اكرم

را ) زنان(دانيم، آيا ما   برترين عبادات مي پيامبر خدا ما جهاد را اي
  ؟جهادي نيست

   )1(نه، اما برترين جهاد يك حج قبول شده است: فرمود

  : نسايي نيز اين حديث را با عبارت

   )2(.أحسن اجلهاد و أمجله حج البيت

  .آورده است .هاد حج خانه خدا استبهترين و زيباترين ج

خردساالن، ناتوانان و بانوان و نسايي اين حكم را به افراد مسن، 
  )3(.تعميم داده است

به اين جنبه از حج نيز ابعاد  ^يابيم كه اهل بيت  در اين راستا مي
را كه در شرايط  شيعياناي كه همه   اند، به گونه  تري بخشيده گسترده
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استثنايي به داليل مختلف شرعي و اخالقي توان جهاد را ندارند نيز 
جهاد و روح  روحيهبا هدف حفظ  ^اهل بيت ؛گردد  شامل مي

عبادي آن، همچنين ضرورت پرداختن به جهاد در همه حاالت و با 
الهام از موضع رسول خدا در باره جهاد و درك آن حضرت از 

  .اند  محتواي اين عبادت، به اتخاذ اين خط مشي مبادرت نموده
 ؛دان  همواره با شرايط استثنايي سياسي مواجه بوده ^شيعيان اهل بيت

حاكمان ستمگر در چنين شرايطي همواره در صدد به راه انداختن 
هايي كه از هيچ توجيه شرعي برخوردار نبوده،  جنگ ؛جنگ بودند

يك از اهداف اسالمي را تعقيب ننموده و بلكه صرفاً با هدف  هيچ
تر   افزايش حوزه حكومت و سلطه و كسب درآمد و ماليات افزون

در همين راستا كار برخي از  ؛يوسته استپ  به وقوع مي) كشور گشايي(
حاكمان اُموي به جايي رسيد كه از پذيرش اسالم فرزندان مسيحي 

چون آنان با مسلمان شدن از پرداخت جزيه معاف  ؛امتناع ميورزيدند
شدند، به همين دليل مسلمان شدن آنها را نپذيرفته آنان را به حال   مي

  )1(.جزيه بگيرندگذاشتند تا از ايشان   مسيحيت باقي مي

ها اين بود كه   در برابر اين جنگ ^موضع شرعي پيشوايان اهل بيت
اما از طرف ديگر . دادند  به پيروان خود اجازه شركت در آنها را نمي

شد،   ها عنوان جهاد در راه خدا داده مي  چون در ظاهر به اين جنگ
چرا  ؛گذاشت  به جا مي شيعيان روحيهاين عدم اجازه تأثير منفي در 

مندي از بركات و آثار معنوي شركت در عبادت   كه آنان را از بهره
                                                         

  .بيشتر به آن خواهيم پرداختى است كه در جمال ديگرى ت تارخياين از موضوعا .1
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  .نمود  جهاد در راه خدا محروم مي

، براي حل ‘با الهام گرفتن از شيوه و سنت رسول خدا ^اهل بيت
را به انجام هرچه بيشتر عبادت حج به عنوان  شيعياناين مسئله 

 ؛نمودند  ميجايگزين روحي، تربيتي و اخالقي عبادت جهاد دعوت 
جهادي كه شرايط موجود سياسي جامعه، آنان را از پرداختن به آن 

  .محروم نموده بود

كه  ×قبال در ابتداي مبحث حج به اين روايت از حضرت امام صادق
  : را روايت نموده است اشاره كرديم كه ‘سخن پيامبر اكرم

   )1(.هو أحد اجلهادين، هو جهاد الضعفاء وحنن الضعفاء

  .از دو جهاد است، حج جهاد ضعفا است و ضعفا ما هستيمحج يكي 

  : و در روايت ديگري آمده است

    .و حنن و شيعتنا الضعفاء

  .هستيم) ناتوانان(و ما و شيعيان ما مصداق ضعفا 

و درك آنان از  ^و شايد اين دو روايت بتواند كمي موضع اهل بيت
  .اين مسئله را روشن كند

تواند رابطه ميان دو عبادت حج و   مي مالحظه اين چند روايت نيز
  :جهاد را آشكارتر نمايد

                                                         
  .2ح، 77/ 8 وسائل الشيعهى، حر عامل.  1
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  : در حديثي فرمود ×ـ حضرت امام باقر1

    )1(اجلهاد أفضل األشياء بعد الفرائض يف وقت اجلهاد، و ال جهاد إالّ مع اإلمام

جهاد در وقت خود، بعد از واجبات يوميه برترين كار است، و بدون امام 
  .جهادي نيست

  : فرمود ×صادقـ امام 2
مالقات نموده و به آن  ×بصري در راه مكه با حضرت امام سجاد عباد

جنگ و سختي آن را وا نهادي و آساني سفر حج را : حضرت عرض كرد
در حقيقت، خدا از مؤمنان، جان و ( :فرمايد عز و جلّبرگزيدي، خداوند 

همان  اينكه بهشت براي آنان باشد، خريده است ]بهاي[مالشان را به 
: در جواب او فرمودند ×، امام سجاد)جنگند  كساني كه در راه خدا مي

كنندگان،   ، همان توبه]آن مؤمنان [(: و عباد خواند )2(آيه را تمام كن
كنندگان،   كنندگان، سجده  داران، ركوع  پرستندگان، سپاسگزاران، روزه

و وادارندگان به كارهاي پسنديده، بازدارندگان از كارهاي ناپسند 
هرگاه : سپس فرمود )و مؤمنان را بشارت ده. خدايند مقرراتپاسداران 
ـ يعني چنان مؤمناني كه اوصاف آنها در اين آيه آمده آنان را 
  .)3(ديديم، جهاد به همراه آنان از هر چيزي برتر خواهد بوداست ـ 

و در روايت ديگر از همين ماجرا آمده است كه آن حضرت به او 
                                                         

  .17ح، 83/ 8 وسائل الشيعهى، حر عامل.  1
بوده است و آنچه عباد ى و حمتو البته مراد آن حضرت از متام كردن آيه به حلاظ معىن .2

  .ـ مترجم بوده استى در مرتبه دوم تالوت منود آيه بعد
  .3ح  ،32/  11 وسائل الشيعهى، حر عاملـ 3
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  : فرمودند

ـ يعني چنان مؤمناني كه اوصاف آنها در اين آيه آمده ه آنان هرگا
  .)1(پيدا شدند هرگز چيزي را بر جهاد ترجيح نخواهيم داد است ـ

اي به همين موضوع داشتيم از جمله روايت   در بحث جهاد نيز اشاره
  : از پدرانش نقل كرده است كه ×معتبري كه حضرت امام صادق

هيچ مسلماني نبايد در ركاب : استفرموده  ×حضرت اميرالمؤمنين
را در غنايم جنگي و بيت  عز و جلّكه فرمان خداوند حاكمي بي ايمان 
چرا كه اگر در ركاب چنين حاكمي  ؛كند به جهاد برود  المال اجرا نمي

كشته شود در ندادن حق ما و تحريك دشمنان به ريختن خون ما، يار و 
  )2(.ليت استياور آنان محسوب شده و مرگ وي مرگ جاه

  برنامه اعمال موسم حج. 5

  :توان به چهار دسته ذيل تقسيم كرد  اعمال موسم حج را مي

  .شود  اعمالي كه همزمان با اعمال حج انجام مي: اول

  .اعمالي كه مخصوص روز عرفه است: دوم

  .است جةاحلاعمالي كه مخصوص دهه اول ذي : سوم

  .اعمالي كه مخصوص ايام تشريق است: چهارم

                                                         
  .6ح  ،34/  11 وسائل الشيعهى، حر عاملـ 1
  .8ح / 34/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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  اعمال همراه با اعمال حج: ولا
هاي عمليه خود آداب و مستحباتي براي اعمال حج   فقها در رساله
غسل، نماز، دعا، ذكر شستشو و آرايش و : اند كه شامل  ذكر كرده

اي است كه   گردد و داراي جزئيات و تفاصيل گسترده  زيبايي بدن مي
بعضي از اگر چه اين كتاب گنجايش ذكر همه آنها را ندارد اما به 

  .كنيم  عناوين آنها اشاره مي

ـ در احرام مستحب است كه قبل از اقدام به محرم شدن، بدن حاجي 1
ها كوتاه، موهاي   از چرك و كثافات ظاهري پاك و شسته شده، ناخن

زايد بدن سترده، شارب اصالح شده، و كسي كه قصد حج دارد از اول 
  .نكرده و بلند بگذاردماه ذي القعده موهاي سر و ريش خود را كوتاه 

همچنين غسل در هنگام احرام و خواندن دعاي خاصي در هنگام 
  .غسل و همچنين در هنگام پوشيدن دو قطعه لباس احرام

خواندن نماز قبل از احرام، يا نماز واجب و يا شش ركعت يا حد اقل 
  .دو ركعت نافله و خواندن دعاي مخصوصي قبل از احرام

ديگر به تلبيه واجب احرام كه متضمن حمد و ثناي اضافه كردن چند تلبيه 
ها   الهي و توسل به ذات مقدس خداوندي است، همچنين تكرار تلبيه در مكان

  .هاي شهر مكه از دور پيدا شود  و حاالت مختلف تا آن زمان كه خانه

اي وسيع در گرداگرد شهر مكه و   ـ در وارد شدن به حرم كه دايره2
تحب است كه پياده وارد آن شده با غسل و باشد، مس  محيط بر آن مي

  .پاي برهنه بوده و دعاي خاصي خوانده شود
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ـ در وقت ورود به مكه و مسجد الحرام نيز غسل مستحب است، 3
و حضرت  ‘همچنين مستحب است در كنار درِ مسجد بر پيامبر اكرم

سالم فرستاده شده و نام خداوند متعال برده شود و متن  ×ابراهيم
دستوري خاص در ثناي الهي قرائت گرديده و نيز مستحب  خاصي با

  .است حاجيان با خواندن دعاي خاصي به كعبه رو كنند

ـ در هنگام رو به رو شدن با حجر االسود مستحب است ذكر و دعا 4
خوانده شده، سپس مستحب است به همراه خواندن دعا و ذكر و 

م به حجر صلوات بر پيامبر دعاي خاصي خوانده و در آن هنگا
  .االسود دست بكشند

ـ در طواف مستحب است كه در طول طواف دعاهاي خاصي خوانده 5
شود همچنين در بخش هايي از طواف، مانند رسيدن به درِ خانه كعبه، 
ركن يماني حجر االسود، پشت كعبه، مستجار و حجر اسماعيل نيز 

  .دعاهايي وارد است

جده بعد از نماز حمد و ـ در نماز طواف نيز مستحب است كه در س6
  .به جا آمده و دعا كنند ‘ثناي الهي و صلوات بر رسول خدا

ـ آشاميدن از آب زمزم و ريختن مقداري از آن بر سر و شكم و 7
  .پشت نيز مستحب است

، ‘ـ در هنگام سعي نيز ذكرهاي متعدد، صلوات بر رسول خدا8
عي و هاي خاصي از قرآن در ميان س  دعاهاي خاص و قرائت سوره

  .همچنين بر روي كوه صفا و مروه مستحب است
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ـ در احرام حج نيز همان مستحبات احرام عمره وجود دارد اما 9
  بعد از احرام 

حج، در وقت رفتن به مني، در راه عرفات و در مني دعاهاي خاصي 
وارد است، همچنين شب ماندن كردن در مني و احيا نمودن شب به 

و خواندن دعاي خاصي در وقت عبادت خصوصاً در مسجد خيف 
  .عازم شدن به عرفات نيز مستحب است

ـ مستحبات عرفات را به خواست خدا در قسمت دوم اين مبحث 10
زيرا داراي تفصيل بسيار و مشتمل بر اعمالي است  ؛مطرح خواهيم نمود

كه هم براي حاضران در عرفات و هم براي كساني كه روز عرفه را در 
  .فات حضور ندارند مشترك استسفر حج و سرزمين عر

سرخ كه در  تپهـ در مشعر الحرام نيز دعايي براي هنگام رسيدن به 11
سمت راست مسير واقع شده، وارد است، همچنين آرام گام برداشتن 

  .باشد  در اين راه نيز از مستحبات اين مكان شريف مي

ع شب عيد به عبادت و دعا در اين مكان نيز مورد تأكيد واق ياحيا
  : شده است در حديث است كه

اگر توانستي اين شب را احيا كني، اين كار را انجام بده، كه به ما اين گونه 
رسيده است كه درهاي آسمان در اين شب بر صداهاي مؤمنان بسته 

مؤمناني كه صداي ترنم ذكر و دعايشان از دور همچون  ؛نخواهد بود
در اينجا است كه . آميزد مي آيد در هم صدايي كه از كندوي زنبور عسل مي

: فرمايد خداوند ـ كه ثنايش بزرگ باد ـ آنان را مورد خطاب قرار داده و مي
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من پروردگار شما و شما بندگان من هستيد، حقم را ادا كرديد پس بر من 
خداوند در اين شب گناه هر كه را . است كه دعايتان را مستجاب كنم
  .آمرزد ناه هر كس را كه بخواهد ميبخواهد از نامه عملش محو نموده و گ

عالوه بر همه اينها، مستحب است دعاهايي كه در خصوص اين شب 
همچنين مستحب است بعد از نماز صبح هر . وارد است را نيز بخوانند

هايي كه به بشر   تواند حمد و سپاس خداوند را بر نعمت  قدر كه مي
فرستد و دعايي را  ارزاني داشته به جا آورده و بر پيمبر و آلش درود

  .كه در خصوص اين وقت وارد است بخواند

قدم بزند و دعايي را  حمسرمستحب است به ميزان صد قدم در وادي  
  كه مخصوص اين كار است در حين قدم زدن بخواند

ـ در رمي جمره عقبه و بقيه جمرات نيز مستحب است كه با 12
  طهارت باشد، در 

خاصي خوانده و در هنگام پرتاب هنگام جمع كردن سنگريزه دعاي 
آن تكبير گفته و دعاي مخصوص اين كار را بخواند، در هنگام باز 

  .گشت به مني نيز دعاي خاصي وارد است

ـ در هنگام قرباني كردن نيز مستحب است دعاي مخصوص اين 13
كار را بخواند و خود شخصاً كار سر بريدن را انجام بدهد و اگر 

  .روي دست ذابح قرار دهد تواند دست خود را  نمي

  .ـ در هنگام تراشيدن سر نيز دعاي خاصي وارد است14

ـ در طواف حج نيز همان مستحباتي كه در طواف عمره وجود 15
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داشت موجود است، به عالوه دعاي خاصي كه در هنگام وارد شدن 
  .از در مسجد براي طواف، خواندن آن مستحب است

نيز وجود دارد كه مخصوص مدت  ـ عالوه بر همه اينها مستحباتي16
  :اقامت حاجي در مكه مكرمه است

  .الف ـ بسيار ذكر خدا كردن

  .ب ـ بسيار تالوت كردن قرآن و ختم آن در مكه

  .ج ـ نوشيدن از آب زمزم و دعاي خاصي در وقت نوشيدن

  .د ـ بسيار نگاه كردن به كعبه كه داراي فضيلت و ثواب بسيار است

سه بار در اول  ؛دور خانه كعبه، هر روز ده مرتبه هـ ـ طواف هفتگانه به
شب، سه بار در آخر شب، دو بار در هنگام طلوع فجر و دو بار در 

  .وقت ظهر

و ـ مستحب است حاجي در طول مدت اقامت خود در مكه شصت و 
سه بار خانه كعبه را طواف كند، اگر نتوانست پنجاه و سه بار و اگر 

  .تواند  نتوانست به هر ميزان كه مي

ز ـ داخل شدن به كعبه و غسل كردن براي اين كار، همچنين دعا و نماز 
خواندن در وقت دخول و دو ركعت نماز مخصوص، همچنين نماز 
خواندن در چهار گوشه كعبه و دعاي مخصوصي بعد از نماز، تكبير گفتن 

  .در هنگام خروج به همراه دعايي خاص

السود و به جا آوردن حمد و ح ـ انجام طواف وداع و استالم حجر ا
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سپاس خدا و صلوات بر پيامبر خدا در هنگام خروج از مكه و خواندن 
  .دعايي مخصوص همين كار

هاي مناسك حج   توان به كتاب  براي اطالع بيشتر از اين مستحبات مي
  .هاي مفصل فقهي در بخش حج مراجعه كرد  و كتاب

وايي عبادت حج اي به صورت آشكار بر گستردگي محت  چنين برنامه
كند و در   كه ما به آن اشاره كرديم داللت مي ^در ديدگاه اهل بيت

توان ديدگاهي در باره حج با اين   هيچ يك از مذاهب اسالمي نمي
  .خصوصيات يافت

  اعمال شب و روز عرفه: دوم
اي   روز عرفه از ديدگاه اسالم داراي اهميت و ارزش بسيار ويژه

اركي است كه توبه بندگان در آن قبول باشد، شب عرفه نيز شب مب  مي
گردد و اجر و پاداش كسي كه در   و دعاي آنان در آن مستجاب مي

اين شب به عبادت خدا بپردازد، برابر با اجر يكصد و هفتاد سال 
  .عبادت است

چه اينكه روز عرفه نيز روزي است كه خداوند متعال در آن، بندگان 
وانده، سفره جود و احسان خود را به عبادت و طاعت خويش فرا خ

خود را براي آنان گسترده، شيطان در اين روز از هر وقت ديگري 
اين روز، روز دعا و خواستن  ؛تر است  خوار، حقير، مطرود و خشمگين
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  )1(.از خدا است

   :روايت شده است كه

در چنين روزي حضرت امام زين العابدين كه سالم و صلوات خداوند 
گدايي را شنيد كه مشغول گدايي كردن از مردم بر او باد، صداي مرد 

  : بود، آن حضرت به او فرمود

واي بر تو، آيا در چنين روزي به در خانه غير خدا رفته و از غير خدا 
رود كه   نمايي؟ همانا كه در اين روز اميد آن مي  درخواست كمك مي

هايي كه در رحم مادران خود هستند نيز بشود   رحمت خدا شامل جنين
  )2(.سعادتمند گردندو 

اي است و اگر چه اصل اين   روز عرفه داراي برنامه عبادي گسترده
برنامه عبادي براي انجام در موقف عرفات در اعمال حج وضع شده 
است اما برخي از روايات داللت بر اين دارند كه اين برنامه عبادي را 

د، توان در روز عرفه در ساير شهرها و كشورها نيز انجام دا  مي
كه در روايات وارد  ×خصوصاً نسبت به زيارت حضرت امام حسين

است خداوند در اين روز قبل از اينكه به حاجيان موقف عرفات نظر 
  .نظر خواهد نمود ×رحمت بيفكند به زائران حضرت امام حسين

از پدرش، از حضرت  ×طلحه بن زيد از حضرت امام باقر 
  : ودروايت كرده است كه فرم ×اميرالمؤمنين

                                                         
  .258و  253/ مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
  .1ح ،28/  10 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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عرفه جز در مكه نيست اما اگر مردم در روز عرفه در ساير شهرها 
  )1(.اجتماع كنند و خدا را بخوانند اشكالي ندارد

اي ذكر   عالمه قمي براي شب و روز عرفه برنامه :اعمال شب عرفه
  :آوريم  كرده است كه ما خالصه آن را در اينجا مي

عا را در شب عرفه و هر كس اين د: دعايي كه در باره آن آمده: اول
آمرزد، و اين همان   هاي جمعه بخواند خداوند گناهانش را مي  شب

است كه مشتمل بر  ))ىو موضع كل شكو ىاللّهم يا شاهد كلّ جنو((دعاي 
، مدح و ثناي الهي، ذكر آيات خداوند، توسل به او و واالمضامين 

  .هاي دنيا و آخرت است  خواستن حاجت

  .ت اربعههزار مرتبه تسبيحا: دوم

  .×زيارت حضرت امام حسين: سوم

  اعمال روز عرفه
  .غسل كردن در هنگام ظهر :اول

كه متون زيارتي خاصي براي  ×زيارت حضرت امام حسين :دوم
  .اين روز وارد شده است و ما در بخش زيارات به آنها اشاره كرديم

دو ركعت نماز بعد از نماز عصر و قبل از شروع كردن به  :سوم
روز عرفه در زير آسمان با يك مرتبه حمد و پنجاه مرتبه دعاهاي 

  .سوره توحيد در هر ركعت
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روزه گرفتن براي كساني كه در سفر حج نيستند چون  :چهارم
توانند روزه بگيرند، البته استحباب   حاجيان به دليل مسافر بودن نمي

روزه اين روز براي كساني است كه روزه گرفتن موجب كسالت و 
  .شود  نها از دعا نميناتواني آ

ذكر، كه براي ذكر اين روز متون و دستورات متعدد و بسياري  :پنجم
وارد شده است از جمله ذكر خداوند به تمام حمد و تسبيح و تهليل و 

  .تكبيرهايي كه در قرآن آمده است

ترين و زيباترين اين  دعا با متون مختلف و فراوان كه مهم :ششم
در روز عرفه است كه در ميان  ×يندعاها دعاي حضرت امام حس
سمبل و منحصر به فرد بوده، آن  ^متون دعايي وارده از اهل بيت
هاي روز عرفه اين دعا را خوانده، مشتمل   حضرت در آخرين ساعت

  .باشد  بر مضامين بلند و از دعاهاي نادر و كمياب مي

در اين روز كه دعاي چهل و  ×همچنين دعاي حضرت امام سجاد
  .فه سجاديه استهفتم صحي

دعا كردن براي برادران ديني و خويشاوندان، خصوصاً براي پدر  :هفتم
  .و مادر

اعمالي كه در روايات براي روز عرفه وارد شده به قدري زياد است كه 
  .انجام همه آنها ممكن است تمام وقت روز عرفه را اشغال كند

  اعمال دهه اول ذى حجه: سوم
اول ذي الحجه تا روز عرفه ادامه دارد در اين روزهاي شريف كه از 
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ها مشترك است، از   اعمال مخصوصي وارد است كه در همه اين شب
ايامي : در باره اين دهه روايت شده است كه فرمود ‘پيامبر اكرم

تر از اين دهه   نيست كه در آن عبادت خدا شود و در نزد خدا محبوب
حال به . است يعني به انضمام روز عيد كه دهم ذي الحجه ؛باشد

  :كنيم  ها اشاره مي  اي از اعمال اين شب  خالصه

  .روزه نه روز اول، كه معادل روزه تمام عمر است: اول

دو ركعت نماز بين نماز مغرب و نماز عشا كه بعد از حمد و : دوم
تا آخر، كه   )1(}ثَالثني لَيلَةً و أَتممناها بِعشر ىو واعدنا موس{توحيد آيه 

  .شود  صد و چهل و دوم سوره اعراف است در آن خوانده ميآيه 

خواندن دعايي كه شيخ طوسي و سيد بن طاووس آن را از : سوم
اند كه دعاي خاصي است به اضافه   نقل كرده ×حضرت امام صادق

  .هديه آورده است ×دعاهاي ديگري كه جبرئيل براي حضرت عيسي

روايت  ×ت اميرالمؤمنينذكر خداوند به تهليل خاصي كه از حضر: چهارم
  .شده است

  )2(.روز اول ماه ذي الحجه هم اعمال خاص به خود را دارد

  اعمال ايام تشريق: چهارم
ايام تشريق عبارت هستند از سه روزِ بعد از عيد سعيد قربان، و 

                                                         
  .شب ديگر متام كردمي دهموسى، سى شب وعده گذاشتيم و آن را با و با  .1
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ترينِ   اعمالي هست كه ميان عيد قربان و اين ايام مشترك است، از مهم
. جمرات است كه قبال به آنها اشاره كرديماين اعمال در ايام حج رمي 

  :رسد  اما اعمال مستحبي نيز هست كه در اين ايام نيز به انجام مي

قرباني كردن، اين عمل در روز عيد مستحب است و انجام آن در : اول
روزهاي يازدهم و دوازدهم نيز در شهرهاي مختلف و در روز سيزدهم 

  .فقط در مني مستحب است

  : معروف تكبيرهاي: دوم

ما  ىاهللا أكرب اهللا أكرب ال إله إالّ اهللا و اهللا أكرب اهللا أكرب و هللا احلمد اهللا أكرب عل
   .ما أبالنا ىما رزقنا من يمة األنعام و احلمد هللا عل ىهدانا اهللا أكرب عل

انجام اين عمل در حج از نماز ظهر روز عيد تا روز سيزدهم ذي  و
يا نافله در مني مستحب بوده و در ساير  الحجه بعد از هر نماز واجب

  . شهرها اين عمل تا طلوع فجر روز دوازدهم ذي حجه استحباب دارد

  .اي بود از اعمال اين موسم شريف  اين خالصه
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  عبادت هاي
اصـان خـه زمـغیر مقید ب





 

  
  
  

م عبادات غير مقيد به زمان عباداتي هستند كه زمان خاصي براي انجا
آنها معين نشده و وقت انجام آنها به اختيار مكلف و بر حسب شرايط 
و اختيار خاص وي، يا تحقق شرايط وجوب يا استحبابِ خود آن 
عمل، سپرده شده است، مثال وقت انجام جهاد كه يك عبادت واجب 
است به زمان مخصوصي محدود نيست و تابع شرايط موجود و تحقق 

  .دباش  موضوع و شرايط آن مي

ايم   ما در پرداختن به اين گونه از عبادات به پنج عنوان ذيل بسنده نموده
و بقيه اين عبادات نيز بعضاً در مباحث همين كتاب آمده است، مانند 
صدقه و انفاق و زكات و خمس، در بحث ساختار اقتصادي و احسان و 

  .خوش اخالقي در رفتار اجتماعي، در مبحث روابط اجتماعي

ترين واجبات اسالمي  معروف و نهي از منكر نيز كه از مهم حكم امر به
توان از شناخت مسئله جهاد و ديدگاه اسالم نسبت   هستند را نيز مي

به آن به دست آورد چرا كه جهاد و امر به معروف و نهي از منكر، 
روند كه در حفظ عبادات و احكام   هردو از عباداتي به شمار مي
پيشتر نيز اشاره كرديم هر دو از شئون  شرعي نقش داشته و چنان كه

  .باشند  مسئله واليت مي

هر كدام از اين دو عبادت ، به تنهايي مصداق يكي از اصول روابط  
تقويت ساختار اجتماعي و ساختار  بـُعداجتماعي هستند كه در 
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  .روبنايي آن از آنها سخن به ميان آورديم

  ؛نماز: اول

  ؛روزه: دوم

  ؛دعا: سوم

  ؛رذك: چهارم

  ؛جهاد: پنجم

در بخش اول از عبادات، از اهم مصاديق اين عبادات كه مقيد به زمان 
خاصي بودند سخن به ميان آورديم، اكنون از عناوين و مصاديق غير 

  .كنيم مقيد به زمان آنها نيز بحث مي

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  نماز 
رود، قرآن   ترين عبادات اسالمي به شمار مي  نماز به صورت مطلق از مهم

نماز ستون دين است و  ؛ريم نيز از نماز بسيار سخن به ميان آورده استك
اگر پذيرفته شود ساير عبادات نيز پذيرفته شده و اگر قبول نگردد ساير 

اين عمل انسان را از فحشا و منكر  )1(.عبادات نيز قبول نخواهد گرديد
  .اند  باز داشته و بعضي از روايات، تارك نماز را كافر دانسته

ها حديث و روايت نيز در باره فضيلت نماز و اهميت دادن به آن، صد
علت تشريع و كيفيت اداي آن و ديگر موضوعاتي كه به صورت كلي با 

كند كه بحث در باره همه اين ابعاد، نيازمند تأليف   نماز ارتباط پيدا مي
  .اي است  كتاب كامل و گسترده

ايم و   ايات اشاره كردهما در مبحث نمازهاي يوميه به بعضي از اين رو
  :كنيم  در اينجا نيز به بعضي از متون مناسب اشاره مي

حديث معتبري از معاويه بن وهب نقل شده است كه  ،در فضيلت نماز
  : گفت

در باره برترين عملي كه بنده خدا به  ×از حضرت امام صادق
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ترين عمل در نزد خداوند   شود و محبوب  واسطه آن به خدا نزديك مي
  : پرسيدم فرمود متعال

بيني كه   نمي. دانم  جز معرفت و شناخت خدا چيزي را از اين نماز برتر نمي
ام به نماز و   و تا زنده: بنده صالح خدا حضرت عيسي بن مريم گفته است

  )1(.زكات سفارش كرده است

روايت شده است كه در سفارش  ×همچنين از حضرت اميرالمؤمنين
  : اصحاب خود به نماز فرمود

امر نماز متعهد شويد، بر حسن انجام آن محافظت نموده، آن را بسيار  به
به پا داريد و به وسيله آن به خدا تقرب جوييد كه نماز بر مؤمنان در 

شنويد پاسخ اهل دوزخ را كه چون   آيا نمي. اوقات معين مقرر شده است
درآورد؟  ]سقَر[چه چيز شما را در آتش { :گيرند  مورد پرسش قرار مي

دانيد كه نماز گناهان را همچون   و آيا نمي }از نمازگزاران نبوديم؟: ويندگ
ريزد؟ و چون بردگان رها شده از قيد اسارت، رهايشان   برگ درختان مي

   ؟سازد  مي

نيز نماز را به نهر آبي تشبيه نموده است كه بر درِ خانه كسي  ‘پيامبر اكرم
كند، در اين صورت امكان باشد و او در هر روز پنج مرتبه در آن شستشو 

و حقيقت نماز را . ماندن چرك و كثافت در بدن وي چه اندك خواهد بود
هاي آن به   اند كه زرق و برق زندگي دنيا و چشم روشني  مردان مؤمني دريافته

خداوند متعال فرموده . دارد  مال و اوالد، آنان را از پرداختن به نماز باز نمي
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نه داد و ستدي، آنان را از ياد خدا و برپا  مرداني كه نه تجارت و{: است
   }دارد  داشتن نماز و دادن زكات، به خود مشغول نمي

نيز پس از اينكه بشارت بهشت به او داده شد خود را از  ‘پيامبر اكرم
چرا كه خداوند  ؛انداخت  كرد و به زحمت مي  فرط خواندن نماز خسته مي

به نماز فرمان ده و خود بر و كسان خود را {: متعال به وي فرموده بود
كسان خود را به خواندن  ‘به همين جهت پيامبر اكرم }آن شكيبا باش
  )1(.داد و خود نيز بر انجام آن شكيبا بود  نماز فرمان مي

نماز داراي شرايط و آدابي است كه به نماز گزار، لباس، مكان و محل 
و محل ترين آنها طهارت بدن، لباس   گردد و مهم  سجده وي باز مي

سجده وي از نجاسات است، همچنين داشتن وضو كه همان طهارت 
گردد، ديگر   معنوي است كه با غسل و وضو براي انسان حاصل مي

اينكه مكان نماز مباح بوده، غصبي نباشد، لباس وي نيز از حرير يا 
طال يا از اجزاي حيوان غير قابل خوردن يا مردار نباشد و شرايط 

  .هاي عمليه فقها به تفصيل آنها را يافت  ر رسالهتوان د  ديگري كه مي

  نمازهاى مستحب غیر مقید به زمان

نمازهاي واجب عبارت از نمازهاي يوميه صبح، ظهر، عصر، مغرب و 
عشا و نماز جمعه كه به جاي نماز ظهر روز جمعه است، همچنين 

، نماز آيات، نمازي كه به واسطه نذر، )2()فطر و قربان(نماز عيدين 
                                                         

  .8ح  ،19/  3 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
رت حضور امام معصوم واجب بوده و در زمان غيبت ايشان البته مناز عيدين در صو .2
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شود، نماز استيجاري و نماز طواف   د و قسم بر انسان واجب ميعه
  . است كه در بخش پيشين از بسياري از آنها سخن به ميان آمد

اما نمازهاي مستحب بسيار زياد هستند از آن جمله نمازهاي مستحب 
نوع ديگر، . مقيد به زمان كه از آنها نيز در فصل پيش بحث كرديم

ترينِ آنها را   مقيد به زمان نيستند و مهمنمازهاي مستحبي هستند كه 
  :توان در عناوين ذيل جمع كرد  مي

  ـ نماز تطوع؛1

  ـ نمازهاي منسوب به معصومين؛2

  ـ نماز جعفر طيار؛3

  ـ نماز حاجت؛4

  ـ نماز استخاره؛5

  .ـ نماز هديه6
                                                                                                             

ى مهچنني است مناز مجعه كه بنا بر يك. مستحب است و قبال نيز حبث در اين رابطه گذشت
، در عصر غيبت مكلفني در ظهر ^مذهب اهل بيتى معروف در ميان فقهاى از آرا

  .باشند ىروز مجعه، بني مناز ظهر و مناز مجعه خمير م
ى، جنومى ها  است كه در هنگام بروز پديدهى مناز آيات دو ركعت و با دستور خاصاما    

قدرت خدا، ى ها  مانند خسوف، كسوف، زلزله، طوفان و ديگر نشانه، جوى يا زميىن
  .گردد ىاجنام آن بر مكلفني واجب م

ى ها  به جزئيات مربوط به اين منازها و كيفيت آا منوط به مراجعه به رساله دستياىب   
  .باشد ىعمليه فقها م
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  نماز تطوع .1

نماز تطوع نمازي است كه انسان بدون هيچ عنوان معين و دستور 
ر هر جا و هر زماني كه خواست آن را براي تقرب جستن خاصي، د

چرا كه نماز بهترين كار بوده و  ؛آورد  به ذات مقدس خداوند به جا مي
در همين راستا مردي به پيامبر . همه بايد كم يا زياد به آن بپردازند

دعا كن تا خداوند مرا به بهشت ببرد، پيامبر ((: عرض كرد ‘اكرم
  مودند در پاسخ وي فر ‘اكرم

   )1(اعني بكثرة السجود

  .ياري كن ]در مستجاب شدن اين دعا[مرا با زياد سجده كردن 

  : نقل شده كه فرمود ×از حضرت امام صادق

2(.الصالة قربان كل تقي(   

  .نماز وسيله نزديك شدن هر پرهيزگار به خدا است

از جمله اين نمازها نماز تحيت مسجد است كه انسان هنگام وارد شدن 
به هر مسجدي براي اداي احترام به آن مسجد دو ركعت نماز در آن به 

حال اين نماز به همين عنوان باشد يا نماز مستحب يا  ؛آورد جا مي
نحوه به جا آوردن نمازهاي نافله و نمازهاي . واجب يا هر نماز ديگر

مستحب نيز به صورت دو ركعتي است كه با تشهد و سالم تمام 
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ر نص خاصي در باره آنها وارد نشده باشد؛ مانند شود، البته اگ  مي
نمازهاي واجب غير از صبح، يا نماز وتر در نماز شب يا نماز اعرابي و 

  .ديگر موارد استثنا

بسيار خوب است كه انسان در هنگامي كه ميل و رغبت به انجام 
مستحبات دارد به انجام نمازهاي مستحبي و نوافل بپردازد كه در 

  : وارد شده است كه فرمود ‘بر اكرمحديث از پيام

إن للقلوب إقباالً و إدباراً، فإذا أقبلت فتنفّلوا، و إذا أدبرت فعليكم 
   )1(.بالفريضة

رغبت و بي ميلي، پس وقتي حالت : هاي شما را دو حالت است همانا دل
رغبت داشت به مستحبات بپردازيد و چون به حالت بي ميلي گراييد به 

  .فا كنيدانجام واجبات اكت

در عين حال، انسان بايد همواره در صدد اصالح نفس خود باشد تا 
زيرا نماز نافله و  ؛حالت ميل و رغبت به نماز در وي ايجاد شود

مستحب جبران كننده سهو و غفلت و عدم حضور قلب انسان در 
رود   باشد، و تنها نمازهايي به سوي خداوند باال مي  نمازهاي واجب مي

حالت رغبت و رو آوردن به پروردگارِ خود، آنها را به جا كه انسان با 
در روايات متعددي كه از جمله آنها روايت محمد بن . آورده باشد

  : است آمده كه آن حضرت فرمودند ×مسلم از حضرت امام باقر

شود كه نصف، يك سوم، يك چهارم يا يك پنجم از نماز بنده خدا باال   گاه مي
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ر از نماز كه در آن حضور قلب داشته است مورد چون همان مقدا ؛رود  مي
خواهد رفت، بنا بر اين براي اينكه آن مقدار پذيرش واقع شده و به سوي خدا 

  از نماز آنان كه به واسطه عدم حضور قلب ناقص 

ايم تا نمازهاي نافله را به   شده است جبران و تكميل گردد به آنان دستور داده
  )1(.جا آورند

  سوب به معصومینمنى نمازها .2

رواياتي وارد شده است كه دستورهاي خاصي از نماز مستحب را به 
هركدام از معصومان نسبت داده و اهميت آنها به اين است كه آن 

مرحوم شيخ . آورده است  معصوم اين نماز را به اين كيفيت به جا مي
سه مورد از اين نمازها را كه  وسائل الشيعهحر عاملي در كتاب خود 

و حضرت فاطمه  ×، حضرت امام علي‘سوب به پيامبر اكرممن
  .است، ذكر كرده است ÷زهرا

  ‘نماز پيامبر اكرم) 1(
ذكر كرده است كه نماز پيامبر  مصباح المتهجدشيخ طوسي در 

دو ركعت است كه در هر ركعت آن يك مرتبه سوره حمد و  ‘اكرم
رائت به همين پانزده مرتبه سوره قدر در حال قيام قرائت شده و اين ق

ترتيب در حال ركوع، پس از برخاستن از ركوع، در سجده اول، پس 
از سر برداشتن از سجده اول، در سجده دوم و پس از سر برداشتن از 

شود و بعد از اتمام نماز، نمازگزار به دلخواه تعقيبات  آن، تكرار مي
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هي بعد از اين كار، بين او و خدا گنا. رساند نماز را به انجام مي
همچنين سيد ابن  )1(.ماند مگر اينكه خداوند آن را خواهد آمرزيد نمي

روايت  ×طاووس اين نماز را با سند معتبر از حضرت امام رضا
  )2(.كرده و دعاي خاصي را نيز براي بعد از سالم نماز آورده است

   ×نماز حضرت على )2(
از حضرت امام  تهذيبو شيخ طوسي در  كافيشيخ كليني در 

  : اند كه فرمود  روايت كرده ×قصاد

هر كس چهار ركعت نماز بگزارد كه در هر ركعت آن يك مرتبه حمد و 
پنجاه مرتبه سوره توحيد بخواند، چون از جاي خود برخواست بين او و 

  )3(.خدا گناهي نمانده است

  )4(.نيز دعاي خاصي براي اين نماز ذكر كرده است مصباحشيخ در 

   ÷نماز فاطمه زهرا) 3(

يكي مطابق : دو دستور براي اين نماز ذكر شده است وسائل الشيعهدر 
 مصباحو دومي كه شيخ آن را در  ×با نماز حضرت اميرالمؤمنين

ذكر كرده دو ركعت است كه در ركعت اول يك بار حمد و يكصد بار 
سوره قدر و در ركعت دوم، يك بار حمد و يكصد بار سوره توحيد 

                                                         
  .1ح  ،223/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .38 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .2
  .1ح  13باب  ،245/  5 وسائل الشيعهى، املحر ع .3
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  )1(.شود  قرائت مي

قمي نيز دستورهاي ديگري به همراه دعايي خاص براي بعد از  عالمه
  )2(.اين نماز ذكر كرده است

نقل  ’نمازهايي از حضرت امام علي بن موسي الرضا هاعالوه بر اين
نسبت داده است كه  ^آنها را به يازده تن از امامان اهل بيت شده كه

وايتي در اما به وجود ر ،هر كدام داراي كيفيتي خاص به خود هستند
  )3(.رابطه با انتساب آنها به معصومِ مورد نظر اشاره نكرده است

همچنين عالمه قمي همه اين نمازها را به اضافه دعايي براي هر كدام 
آيد كه او هم آنها را از سيد بن   از آنها ذكر كرده است و چنين بر مي

اما چون اين نمازها را به صورت مرسل و  )4(.طاووس گرفته باشد
دون انتساب به معصومي ذكر كرده است ما در اينجا از آوردن آنها ب

  .خودداري كرديم
   نماز جعفر طیار .3

هاي اسالمي، نمازي   يكي از مشهورترين نمازهاي منسوب به شخصيت
طالب پسر  است كه به نماز جعفر معروف است و به جعفر بن ابي

ي است كه به اين نماز از نمازهاي ؛منسوب است ‘عموي پيامبر اكرم
                                                         

  .6باب صالة فاطمه و كيفيتها ح  ،244/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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هاي جمعه،   در شب به ويژهها   ها و مكان  جا آوردن آن در همه زمان
در ركعت دوم و  .شب نيمه شعبان و ساير اوقات شريف مستحب است

چهارم اين نماز نيز خواندن قنوت مستحب است و ممكن است از 
  .نوافل روزانه حساب شود

ث متعددي در توصيف كيفيت انجام و بيان فضيلت اين نماز احادي
پردازيم كه   وارد شده است كه ما از ميان آنها به ذكر سه روايت مي

  .توانند در به دست دادن تصوير كاملي از اين نماز ما را ياري كنند  مي

نقل شده است  ×روايتي كه با سند معتبر از حضرت امام صادق :اول
  : كه فرمود

ندهم؟ آيا به تو اي   آيا به تو هديه )1(:به جعفر فرمود ‘پيامبر اكرم
  ؟چيزي نبخشم؟ آيا به تو عنايتي نكنم

مردم گمان كردند كه آن حضرت . اي پيامبر خدا چرا: جعفر گفت

                                                         
بنا بر بعضى از روايات مشابه با اين روايت آن حضرت اين مطلب را هنگامى به جعفر  .1

فرمودند كه او از سفر هجرت به حبشه باز گشته بود و اين امر مصادف بود با فتح خيرب و 
دامن از كدام خرب  به خدا سوگند منى :رسيد فرمود ‘چون خرب ورود جعفر به رسول خدا

شادمان باشم، بازگشت جعفر يا فتح خيرب؟ اما عجيب اين است كه اين مناز در  بيشتر
آن  ‘نيز به عنوان مناز تسابيح ذكر شده است كه پيامرب اكرم) اهل سنت(هاى مجهور   كتاب

البته ما به صحت اين انتساب معتقد نيستيم، چرا . را به عموى خود عباس هديه كرده است
به سريه  ^اهل بيت عالوه كهه عباس موردى نداشته است،  به كه اين هديه و عطا نسبت ب

هاى  ساختهظاهرا نسبت اين مناز به عباس عموى پيامرب از . تر هستند  نبوى از ديگران آگاه
  .عباسيان باشد
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خواهد به او طال و نقره بدهد لذا همه كنجكاو شدند تا ببينند پيامبر   مي
  .خواهد چه چيزي به جعفر عطا كند  مي

ه اگر هر روز آن را آموزم ك  من تو را عملي مي: آن حضرت به جعفر فرمود
به جا آوري براي تو از دنيا و آنچه در آن است بهتر خواهد بود، و اگر آن را 
يك روز در ميان انجام دهي خداوند گناهان ميان آن دو روزت را خواهد 
آمرزيد، و اگر آن را در هر روز جمعه، هر ماه يا هر سال يك بار انجام دهي 

  .اندن اين نماز را خواهد بخشيدخداوند گناهان ميان هر دو بار خو

خواني كه در هر ركعت از آن بعد از قرائت حمد و سوره   چهار ركعت نماز مي
  سبحان اهللا و الحمد هللا و ال إله إالّ اهللا و اهللا أكبر: گويي  پانزده بار مي

گويي چون سر از ركوع   و چون به ركوع رفتي همين ذكر را ده بار مي
   .مين ذكر را گفتهبرداشتي باز هم ده بار ه

و در سجده اول، ميان دو سجده، در سجده دوم و پس از سجده دوم 
كني كه   پيش از برخاستن نيز هر كدام ده مرتبه همين ذكر را تكرار مي

مجموع تسبيحات در هر ركعت هفتاد و پنج تسبيح و در مجموعِ چهار 
، ركعت، سيصد تسبيح و به تفكيك، يكهزار و دويست ذكر سبحان اهللا

اين نماز را اگر خواستي در  ؛الحمد هللا، ال اله االّ اهللا و اهللا اكبر خواهد بود
  )1(.تواني به جا آوري  روز و اگر خواستي در شب مي

قل هو اهللا احد  در چند روايت معتبر آمده است كه سوره در نماز جعفر :دوم
ت كه بعد از است اما در روايت معتبر ديگري آمده اس .و قل يا ايها الكافرون
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، در ركعت دوم سوره زلزالدر اين نماز در ركعت اول سوره  حمدسوره 
و يا  توحيدو در ركعت چهارم سوره  نصر، در ركعت سوم سوره عاديات

  .گردد  قرائت مي توحيدو  ،قدر ،نصر، زلزالهاي   به ترتيب سوره

هاي   نو در باره ثواب اين نماز نيز آمده است كه اگر نمازگزار به تعداد ش
آمرزد، با ذكر اين نكته   بيابان عالج گناه داشته باشد، خداوند گناهش را مي

  )1(.خطاب به راوي حديث كه اين امر براي تو و اصحاب تو است

 ×حضرت امام صادق: از ابوسعيد مدايني نقل است كه گفت :سوم
  : به من فرمودند

  ؟آيا تو را چيزي نياموزم كه در نماز جعفر آن را بخواني

   .پسر رسول خدا چرا اي: عرضه داشتم

چون به سجده آخر از چهار ركعت نماز رسيدي و از تسبيحات آن : فرمود
منزه است خدايي كه لباس عزت و وقار در برِ او است، منزه : فارغ شدي بگو

نمايد، منزه است خدايي   است خدايي كه به بزرگي خود بر ما كرم و احسان مي
روا نيست، منزه است خدايي كه دانشش بر همه چيز كه جز براي او تسبيح 

احاطه دارد، منزه است خداي صاحب نعمت و منت، منزه است خداي صاحب 
خواهم و تو را به عهدهاي عزت عرشت   خدايا، از تو مي. قدرت و كرامت

و منتهاي رحمت كتابت و به اسم اعظم و كلمات تام و كاملت ) اسرار علمت(
بر . خوانم  داقت و عدالت به حد كمال رسيده است ميكه از جهت راستي و ص
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  )1(.هاي مرا برآوري  محمد و آل محمد درود فرستي و حاجت

   نماز حاجت .4

احاديث و متون متعددي وارد است كه در آنها از نمازي براي بر آورده 
هاي مختلفي   شدن حاجات سخن به ميان آمده و براي خواندن آن كيفيت

اصلي و فصل مشترك در همه اين دستورات  ذكر شده است كه ركن
و در بعضي از اين متون از نماز طلب حاجت و دعا كردن . باشد  نماز مي

  .بعد از نماز به تمامِ عبادت تعبير شده است

ترين دستور و مشهورترين نوع خاص از نماز طلب حاجت،   شايد مهم
ها   قحطيها و   همان نماز استسقا يا نماز باران باشد كه در خشكسالي
  .گردد  انجام شده و مانند نماز عيدين به جماعت برگزار مي

  .كيفيت انجام آن نيز مانند نماز عيدين است

امام بيرون آمده و در كمال آرامش و وقار و خشوع نياز به درگاه خدا به 
آيند، در آنجا حمد و ثناي   اي رفته و مردم نيز به دنبال او مي  محل پاكيزه

رده و در دعا كردن به درگاه خدا سخت كوشيده و بسيار الهي را به جا آو
تسبيح و تهليل و تكبير بگويد و نماز را به كيفيت نماز عيدين در دو 
ركعت توأم با دعا و خواستن از خدا و زاري كردن به درگاه او به جا 
آورده و پس از سالم نماز جامه خود را وارونه نموده قسمت شانه راست 

: شانه چپ را به شانه راست آورد كه در خبر است را به شانه چپ و
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  )1(.كرد نيز چنين مي ‘پيامبر اكرم

در بعضي از ديگر روايات نيز جزئيات ديگري براي اين نماز ذكر شده 
است و به جهت اهميت اين نماز فقها براي اين نماز نيز همچون نماز 

  .اند  عيدين ابواب مستقلي باز كرده

رده شدن حاجت كه با سند معتبر از حضرت امام هاي برآو  از ديگر شيوه
نقل شده،  ×و فرزند بزرگوارش حضرت موسي بن جعفر ×صادق
به  ؛اند  اي است كه شيخ كليني، صدوق و طوسي آن را روايت كرده  شيوه

اين صورت كه صاحب حاجت به شصت مسكين هر كدام به ميزان يك 
آخر شب غسل دهد، سپس در ثلث   صاع خرما، گندم يا جو صدقه مي

پوشند و داراي دامنه   ترين نوع لباسي كه افراد خانواده او مي  كرده، پايين
قل يا و  فاتحهو ديگري با  توحيدباشد پوشيده دو ركعت نماز، يكي با 

آورد، در سجده اول از از ركعت آخر خداوند   به جا مي ايها الكافرون
ته و به گناهان خود متعال را با تهليل و تعظيم و تقديس و تمجيد ثنا گف

كه آنها را به ياد دارد اقرار نموده و سر از سجده بر دارد، در سجده دوم 
  : از همان ركعت يكصد بار به خدا پناه برد و بگويد

خواهد با خدا بگويد و بعد از آن   سپس هر چه مي  )2(اللّهم إين أستجريك
كائنا بعد كل شيء إفعل  يا كائناً قبل كلّ شيء و يا مكون كلّ شيء و يا: بخواند

                                                         
  .سند حديث نيز معترب است 1ح  ،162/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .ام  خداوندا من به تو پناه آورده .2



151  عبادات هاي غير مقيد به زمان خاص

   )1( .يب كذا و كذا

ها هم زانوي خود را   و حاجت خود را از خدا بخواهد، در سجده 
برهنه كرده و آن را مستقيم بر زمين بگذارد، دامنه لباس خود را نيز 

  .باال آورده و آن را ميان ران و پشت ساق پاي خود قرار دهد

اجت وجود دارد كه مرحوم چند دستور ديگر نيز براي خواندن نماز ح
آنها را  مفاتيح الجنانو عالمه قمي در  وسائل الشيعهشيخ حر در 

  )2(.اند  آورده

  خاصى ها  حاجتى براى ديگرى نمازها
نمازهاي ديگري هم وجود دارد كه با دستورهاي خاص براي رسيدن 

توان به   هاي خاصي وارد شده است از جمله اين نمازها مي  به حاجت
  :اشاره كرد عناوين ذيل

نماز آمرزش گناهان، نماز مهمات، نماز پيروز شدن بر ظالم، نماز هوش و 
تقويت حافظه، نماز امور ترسناك، نماز طلب روزي در هنگام رفتن به 
سمت بازار، نماز اداي دين، نماز دفع شر سفر، نماز مادر بيمار و طلب 

ز نگراني شفاي فرزند، نمازي كه در هنگام نعمت به جهت پيشگيري ا
شود، نماز رهايي از زندان، نماز در هنگام ترس از دشمن، نماز   خوانده مي

                                                         
  .ام  خداوندا من به تو پناه آورده .1
اى آنكه پس از مهه چيز هم تو باقى خواهى بود  اى،   اى آنكه پيش از هر چيز بوده .2

  .اى، براى من چنني و چنان كن  يز را از عدم به وجود آوردهواى آنكه مهه چ
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  )1(.شكايت از ستم دشمن و ياري خواستن از خدا، نماز طلب اوالد

سه نماز ديگر نيز هست كه با سند معتبر نقل شده و گرچه با طلب 
: شود  حاجت در ارتباط است اما در عنوان نماز حاجت داخل نمي

شود، دو   كه در هنگام نزول بالها براي رفع آنها خوانده مي نمازي
ركعت نماز شكر و نمازي كه قبل از همبستر شدن با همسر خوانده 

  .شود كه بيشتر نشان از آداب و رسوم اسالمي دارند  مي
   نماز استخاره .5

انسان وقتي  ؛استخاره و نماز آن نيز از جمله عبادات اسالمي هستند
كرد يا قصد انجام كاري را نمود، مانند رفتن به سفر،  اراده چيزي را

و در اقدام بر آن ترديد داشت، ... خريد فروش، حج، عمره، تجارت و
يا در انجام كاري چند گزينه در برابرش موجود بود خوب است كه 
نماز بگزارد و از خدا بخواهد كه آنچه خير او در دنيا و آخرت و 

  )2(.در نمايدحال و آينده است براي وي مق

  : آمده است كه فرمود ×در حديث معتبر از حضرت امام صادق

دو ركعت نماز بگزار و از خدا طلب خير كن، به خدا سوگند كه هيچ 
مسلماني از خدا طلب خير نكند مگر اينكه خداوند به يقين برايش خير 

                                                         
در جلد پنجم اين : وسائل الشيعهكيفيت و دستور اجنام هر يك از اين منازها را صاحب  .1

و  253و  252و  250و  248و  246و  245و  244و :  كتاب به ترتيب در صفحات
  آورده است 268و  266و  265و  263و  262و  255و  254

  .آمده است 267و  266و  261: جلد پنجم به ترتيب در صفحات: وسائل الشيعهاين منازها هم در  .2
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  )1(.مقدر خواهد نمود

  : و در روايت ديگري آمده است

كند راضي باشد خداوند   واهد و به آنچه خدا ميهر كس از خدا خير بخ
  )2(نيز حتماً برايش خير مقدر خواهد كرد

اين موضوع در روايات متظافري ذكر شده و در بعضي از اين روايات 
  : نيز كيفيت اين استخاره تعليم داده شده است به اين صورت كه

كصد در غير وقت نماز واجب به مسجد برو و دو ركعت نماز بخوان و ي
بار از خداوند طلب خير كن، سپس به آنچه در سر راه كارت قرار گرفت 

   .عمل كن

  )3(.و در روايت ديگري تعداد طلب خير صد و يك بار آمده است

چه اينكه در روايت ديگر آنچه كه بعد از آن نماز بايد خوانده شود 
  : نيز به اين صورت آمده است كه

ه جا آورد و بر محمد و اهل بيتش بعد از نماز حمد و ثناي الهي را ب
خداوندا، اگر در اين كار خير دنيا و آخرت من : درود فرستد و بگويد

فرما، و اگر غير از اين است آن را  مقدرموجود است آن را برايم آسان و 
  .از من بازگردان

                                                         
  .1ح  ،204/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .2ح  ،204/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .5ح  ،205/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
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هايي را   از آن حضرت پرسيدم در اين دو ركعت چه سوره: مرازم گويد
  ؟بخوانم

تواني   اي كه خواستي در آنها بخوان و اگر خواستي مي  سوره هر :فرمود
  .)1(قل هو اهللا احد و قل يا ايها الكافرون بخواني

دستور ديگري را براي  ×در روايت ديگري نيز حضرت امام باقر
. تر و اعمال آن بيشتر است  اند كه قدري مفصل  استخاره تعليم فرموده

  : از زراره روايت شده است كه گفت

اگر قصد انجام كاري را داشتم و : عرضه داشتم ×حضرت امام باقربه 
  ؟خواستم استخاره كنم چه بگويم

اگر چنين قصدي داشتي، روز سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه را : فرمود
روزه بگير سپس در روز جمعه به مكان پاكي رفته و در آن دو ركعت 

اي   آسمان دوخته نماز بخوان و پس از سالم نماز در حالي كه چشم به
خوانم كه تو داناي آشكار و پنهان و   بارخدايا، تو را مي: يكصد مرتبه بگو

اگر اين كار در آنچه علم . باشي  بخشنده و مهرباني و داننده علم غيب مي
تو به آن احاطه دارد برايم خير است آن را بر من آسان و مبارك گردان 

ر علم تو براي من شر است، و درهايش را بر من بگشا، و اگر اين كار د
داني و   چرا كه تو مي ؛داني از من باز گردان  آن را به هر صورت كه مي

نمايي و من از   توانم و تو تقدير مي  تواني و من نمي  دانم و تو مي  من نمي

                                                         
  .7ح  ،206/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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  )1(.هايي  انجام آن ناتوانم و تو داناي نهاني

اين . )2(هاي ديگري نيز براي استخاره در روايات ذكر شده است  روش
امر به خوبي داللت دارد كه استخاره عبارت است از نماز و دعا و 
تضرع به درگاه خدا در طلب خير و هر چه كه انسان بيشتر بتواند 
شرايط استجابت دعا را در خود فراهم كند، مانند اينكه به همراه دعا 
صدقه بدهد، روزه بگيرد، در اوقات خاص دعا كند و در هنگام دعا 

  .تر خواهد بود  زاري نمايد، به استجابت نزديكتضرع و 

تأكيد كننده اين مطلب، روايتي است دال بر اينكه حضرت امام 
وقتي قصد خريدن بنده يا حيوان و يا حاجات خفيف و  ×صادق

امور ساده را داشت هفت مرتبه استخاره كرده و در امور مهم، يكصد 
  )3(.نمود  مرتبه از خدا طلب خير مي

ذات نيز براي استخاره وارد شده است كه به استخاره روش ديگري 
معروف است و در آن پس از نماز از ميان چند ورقه كه روي  رقاع
نوشته شده باشد به صورت ) بكن و نكن( ))التفعل((و  ))افعل((آنها 

هاي افعل بيشتر   شود و اگر تعداد ورقه  تصادفي چند ورقه كشيده مي
  )4(.گردد  صورت ترك ميبود انجام شده و در غير اين 

                                                         
  .11ح  ،207/  5 وسائل الشيعهى، لحر عام .1
  .ابواب االستخاره و ما يناسبها ،204/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .1ح  ،213/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .3
  .1ح  ،208/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .4
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آيد كه خوب است انسان هميشه در   و از روايات متظافر چنين بر مي
كار خود از خدا خير بخواهد، خصوصاً در نمازهاي يوميه و پيش از 

  .هر كاري كه قصد انجام آن را دارد
   نماز هدیه .6

نماز هديه اين است كه انسان نمازي را بخواند و آن را به اهل 
  .الدين، برادران ديني، اوالد و يا بستگان خود اهدا نمايد، يا و^بيت

تواند ثواب اعمال صالحي را كه در دنيا   شك نيست كه انسان مي
دهد به مردگان اهدا نمايد و اين ثواب به اجازه و فرمان خدا   انجام مي
رسد چه نماز باشد يا روزه، حج، صدقه، قرائت قرآن يا   به آنها مي

در اين رابطه روايات متعددي نيز . مل صالح ديگرذكر خدا و يا هر ع
  .اند  به آنها عمل كرده ^وارد شده كه ائمه اهل بيت

هر روز دو ركعت نماز  ×عالمه قمي نقل كرده كه حضرت امام صادق
خواند كه در ركعت اول بعد از فاتحه سوره قدر و در   براي والدين خود مي

آن حضرت براي  و .نمودند  ميركعت دوم بعد از فاتحه سوره كوثر قرائت 
خواند   فرزند متوفاي خود اسماعيل نيز در هر شب دو ركعت نماز مي
شوند   همچنين وارد است همان گونه كه زندگان از گرفتن هديه شادمان مي

گردند و ثواب   مردگان نيز از دعا و استغفار زندگان براي آنها خوشحال مي
و دعا به قبر ميت داخل شده نماز و روزه و حج و صدقه و كارهاي خوب 

  )1(.رسد و هم به كسي كه آن را انجام داده است  و پاداش آن، هم به ميت مي
                                                         

  .215 – 214 ، باقيات الصاحلات مفاتيح اجلنانحمدث قمى،  .1
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ما هم قبال در مبحث اعمال و عبادات هفتگي نمازهايي را كه با 
  )1(.ايم  شود آورده  هديه مي ^دستور و روش خاصي به ائمه اهل بيت

تداول در ميان اقشار و از نمازهاي معروف و م :الدفن نماز ليله )1(
نماز يا  ليله الدفنرود نماز   شيعه كه از مصاديق نماز هديه به شمار مي

باشد كه دو ركعت بوده و نماز گزار آن را به ميتي كه از   مي وحشت
كند و دو   برادران ديني، يا بستگان او است در شب دفنش هديه مي

  :روش براي خواندن آن وارد شده است

در ركعت اول آيه الكرسي و در ركعت دوم ده مرتبه ـ بعد از فاتحه 1
حممد و آل  ىاللّهم صلِّ عل((: بخواند و پس از پايان نماز بگويدسوره قدر 

خداوندا، بر محمد و آل محمد درود  ))قرب فالن حممد و ابعث ثواا إىل
) نام ميت را ذكر كند(فرست و ثواب اين نماز را به قبر فالني 

  )2(.بفرست

از حمد در ركعت اول دو بار سوره توحيد و در ركعت دوم ده  ـ بعد2
  )1(.مرتبه سوره تكاثر خوانده شده و در پايان نماز همان دعا را بخواند

براي كسي كه نمازي را به  جمال االسبوعسيد بن طاووس در كتاب 
هديه كند و در ركوع و سجود آن  ^و ائمه معصومين ‘پيامبر اكرم

را بگويد، ثواب و پاداش بسيار بزرگي را بيان نماز نيز ذكر خاصي 

                                                         
  .284/  5 عهوسائل الشيى، حر عامل .1
  .2ح  ،285/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .3ح  ،285/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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  )1(.كرده است

نماز ديگري نيز هست كه از مصاديق  :نماز فرزند براى والدين )2(
شود و عالمه قمي آن را ذكر كرده است، اين   نماز هديه محسوب مي

باشد، دو ركعت بوده و   نماز كه نماز هديه فرزند براي والدين خود مي
ربنا اغْفر يل و لوالدي و للْمؤمنني {: و ده مرتبه آيه در ركعت اول فاتحه

: و در ركعت دوم بعد از فاتحه ده مرتبه آيه شريفه )2(}يوم يقُوم الْحساب
را  )3(}رب اغْفر يل و لوالدي و لمن دخلَ بيتي مؤمنا و للْمؤمنني و الْمؤمنات{

رب ارحمهما {: قرائت نموده و در پايان نماز ده مرتبه اين آيه را بخواند
   )4(}كَما ربياين صغريا

*   *   *  
  

                                                         
  .4ح  ،285/  5 وسائل الشيعهى، حر عامل .1

شود، بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان   پروردگارا، روزى كه حساب برپا مى . 2
  .216 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى، . ببخشاى

، بر من و پدر و مادرم و هر مؤمىن كه در سرامي درآيد، و بر مردان و زنان پروردگارا . 3
  .216 /مفاتيح اجلنانحمدث قمى، . بااميان ببخشاى

  .پروردند. ىپروردگارا، آن دو را رمحت كن چنانكه مرا در خرد . 4



 

  
  
  

  روزه
  

  :ترين عباداتي است كه در قرآن كريم ذكر آن آمده است  روزه از مهم
   }الَّذين من قَبلكُم ىكُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَ{

 روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه كه بر كساني كه پيش از شما 

   مقرر شده بود] بودند[

و اين بدان معني است كه اين عبادت داراي ريشه تاريخي طوالني 
هاي الهي امتداد يافته است خداوند متعال   است كه با تاريخ رسالت

  :همچنين فرموده است
}رِ وبوا بِالصعينتاس لَ وةٌ إِالّ عها لَكَبريإِن و الةعني ىالصالْخاش{   

گران است، مگر ] كار [ و به راستي اين . از شكيبايي و نماز ياري جوييد
   .بر فروتنان

  .كه صبر و شكيبايي در اين آيه به روزه تفسير شده است

  .باشد  عبادت روزه داراي انواع مختلف واجب، مستحب و حرام مي
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  بواج ةروز

ترين نوع روزه واجب   روزه ماه مبارك رمضان از بهترين و با فضيلت
  .باشد  مي

، روزه قسمهمچنين در كفاره قتل عمد و غير عمد، همچنين در كفاره 
  .دو ماه متوالي واجب است

شود   همچنين بر حاجي كه قرباني نيافته باشد ده روز روزه واجب مي
بايد پس از بازگشتن به  كه سه روز آن را در حج و هفت روز آن را

  .وطن خود بگيرد

  .شود  روزه همچنين به واسطه نذر، عهد، قسم و نيابت از ميت نيز واجب مي

برخي از فقها را نيز عقيده بر آن است كه هر كس نماز عشاي خود را 
قضا كند روزه روز بعد بر وي واجب بوده و بايد روز بعد را روزه دار 

دو روز از اعتكاف را سپري كرده باشد  همچنين بر معتكفي كه. باشد
اتمام اعتكاف با گرفتن روزه روز سوم واجب است كه بعداً نيز در اين 

  .رابطه بحثي خواهيم داشت

هاي عمليه به صورت مفصل   هاي فقهي و رساله  احكام روزه در كتاب
ها را   ذكر شده كه براي دستيابي به اين احكام ناچار بايد اين كتاب

  .ه قرار دادمورد مطالع

اي به اين عبادت داده و صدها روايت   نيز اهميت ويژه ^اهل بيت
اين عبادت از آن بزرگواران صادر گرديده است كه بيان در رابطه با 

  .باشد  كننده احكام و جزئيات مختلف مربوط به آن مي
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روزه دو روز عيد فطر و قربان، ايام تشريق در مني و روز دهم محرم 
به عنوان تبرك نيز حرام است، همچنين روزه ) شوراروز عا(الحرام 

اي كه دو روز را بدون افطار و با يك نيت به   روز وصال يعني روزه
  .هم وصل كند حرام است

  مستحب ةروز

به جز روزهايي كه گفتيم روزه گرفتن در آنها حرام است در بقيه 
روزهاي سال گرفتن روزه مستحب است و دانستيم كه در دو ماه 

و شعبان، همچنين در سه روز پنجشنبه اول، چهارشنبه وسط و  رجب
پنجشنبه آخر هر ماه كه بنا بر روايات معادل يك عمر روزه است و 

هاي پيشين گفتيم، اين   روزهاي چهارگانه در سال كه در باب
  .گردد  استحباب مؤكد مي

توان از رواياتي كه در باره   استحباب روزه را به صورت مطلق مي
به عالوه احاديثي  )1(.و خوبي آن وارد شده است استنباط كردفضيلت 

  .كه در تفسير آيه كريمه ذكر شده در ابتداي بحث وارد شده است

اما مواردي نيز هست كه به جهت همراه شدن روزه با ويژگي خاصي، 
  :شود  استحباب آن از تأكيد بيشتري برخوردار مي

تن در تابستان از فضيلت آيد كه روزه گرف  ـ از برخي روايات بر مي1
و پاداش بيشتري برخوردار است و در بعضي از اين روايات از اين 
عمل تعبير به جهاد شده است و يا اينكه برترين جهاد روزه گرفتن در 

                                                         
  .باب استحباب روزه تطوع در مهه ايام سال 378/  9 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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  )1(.گرما است

آنجا كه روزه ابزار  ؛ـ روزه گرفتن جواني كه توانايي ازدواج را ندارد2
در همين راستا از پيامبر . رددگ  كنترل شهوت و لجام غرايز وي مي

  : روايت شده است كه فرمود ‘اكرم

هر كس از شما كه توان ازدواج دارد، بايد كه ازدواج كند و هر كس كه 
   .توان آن را ندارد بايد روزه بدارد كه روزه مهار و لجام او است

از همان حضرت وارد شده است كه وقتي عثمان بن مظعون ايده  و
  : را با آن حضرت در ميان گذاشت به وي فرمودندعقيم كردن خود 

  .اين كار را نكن كه مهار شهوت در امت من با روزه گرفتن است

روايت شده است كه  ×و در حديث ديگري از حضرت امام صادق
  : فرمود

اي بگير كه شهوتت را مهار كند، و   روزه: قلمان حكيم به پسر خود گفت
از دارد، چرا كه نماز در نزد خداوند از اي نگير كه تو را از نماز ب  روزه

  )2(.تر است  روزه محبوب

 ؛شنبه تأكيد شده استايات معتبر نيز بر روزه روز چهارـ در بعضي از رو3
شود و روزه سپر   با اين استدالل كه آتش يا عذاب در اين روز نازل مي

آتش است، اما بعيد نيست كه مراد از چهارشنبه در اين احاديث همان 

                                                         
  ... .و 17و  16ح  ،381/  9 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .7و  4و  6ح  ،387ـ  386/  9 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
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رشنبه وسط ماه باشد كه قبال گفتيم استحباب روزه در آن از تأكيد چها
  )1(.بيشتري برخوردار است و بعضي از روايات نيز به اين نكته اشاره دارند

اي از روايات نيز بر استحباب روزه روز جمعه به شرطي   ـ در پاره4
كه دو روز قبل از آن، پنجشنبه و چهارشنبه را هم روزه بگيرند داللت 

و باز بعيد نيست كه مقصود اين روايات هم نفي كراهت يا بيان . ارندد
چرا كه شايد سؤال كننده به : جواز روزه گرفتن در اين روزها باشد

، توهم ممنوعيت يا حرمت روزه در آن )2(اعتبار عيد بودن روز جمعه
را داشته و اينكه اگر كراهتي وجود داشته با گرفتن روزه پنجشنبه و 

  .گردد  مرتفع مي چهارشنبه

ـ در برخي از روايات آمده است كه روزه گرفتن در هنگام نزول 5
و خوب  ؛ها و زلزله مستحب است  ها، تنگناها، مصيبت  بالها، سختي

است كه انسان روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه گرفته و در 
 ها دعا كند، و نيز از روايات چنين بر  روز جمعه براي رفع آن مشكل

  )3(.كند  آيد كه روزه همراه با صدقه بال را دفع مي  مي

ـ از ديگر انواع روزه مستحب روزه اعتكاف است كه عبادتي همراه 6
اقل سه روز و دو شب را  حدبا روزه است و در آن، انسان معتكف 

اي امور حالل و مباح   گذراند و در اين مدت از پاره  در مسجد مي
                                                         

  .3ح  ،413/  9 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
جامع بروجردى،  :ك.شود ر ىاين مطلب از روايت نقل شده از كتاب ذيب استفاده م .2

  .و بقيه احاديث اين باب 2ح ،414/  9 احاديث الشيعه
  .21باب  ،482/  9 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .3
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خوش و ديگر اموري كه فقها در  كند مانند زن، بوي  پرهيز مي
  .اند  خود آنها را به تفصيل ذكر كرده عمليههاي   رساله

   مستحب ةروز ةدر بار نكاتى
اي از   در پايان مبحث روزه مستحب الزم است تا متذكر پاره

  .مالحظات در باره روزه مستحب گرديم

ن خوب است كه انسان روزه خود را پنهان داشته و از تظاهر به آ: اول
  : فرمود ×خودداري نمايد امام صادق

به فرشتگان  عز و جلّهر كس كه روزه خود را پوشيده بدارد خداوند 
بنده من از عذاب من به من پناه آورده، پناهش دهيد، : خود فرمايد

داران را دعا   خداوند متعال فرشتگان خود را مأموريت داده است تا روزه
كند مگر اينكه آن دعا را   صادر نميكنند و خدا چنين فرماني براي كسي 

  )1(.در حق دعا شونده مستجاب خواهد نمود

اگر انسان روزه مستحب داشته باشد و به ميهماني به خانه برادر : دوم
ديني خود برود و او غذايي به وي تعارف كند مستحب است كه روزه 
از  خود را افطار كند و ثواب اين عمل بيشتر از روزه او است و در بعضي

روايات آمده كه بهتر است اصال نگذارد ميزبان از روزه دار بودنش آگاه 
  )1(.شود تا افطار كردن او نوعي منت گذاري بر ميزبان باشد

اي از روايات آمده است كه زن بدون اجازه و   در مجموعه: سوم
                                                         

  .1ح  ،483/  9 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .24باب  ،488/  9 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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همچنين در برخي ديگر  ؛تواند روزه مستحبي بگيرد  رضايت شوهر نمي
مده است كه فرزند بدون اجازه پدر و ميهمان بدون از روايات نيز آ

  )1(.توانند روزه مستحب بگيرند  اجازه ميزبان هم نمي

پيدا است كه همه اين احكام از مضامين و محتواي اجتماعي، اخالقي 
  .باشند  و تشكيالتي برخوردار مي

                                                         
  .23باب  ،484/  9 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1





 

  
  
  

  دعا
 دعا از برترين عبادات بوده و قرآن كريم نيز در آيات متعددي همگان

  : را به انجام آن تشويق كرده است، از جمله
} عاناعِ إِذا دةَ الدوعد أُجيب ي قَريبي فَإِننبادي عع أَلَكإِذا س و

   )1(}فَلْيستجيبوا يل و لْيؤمنوا يب لَعلَّهم يرشدون

اي من نزديكم، و دع ]بگو[و هرگاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، 
بايد  ]آنان[كنم، پس   دعاكننده را ـ به هنگامي كه مرا بخواند ـ اجابت مي

   فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورند، باشد كه راه يابند

  : و كالم خداوند متعال كه

   )2(}ادعوا ربكُم تضرعا و خفْيةً إِنه ال يحب الْمعتدين{

اري و نهاني بخوانيد كه او از حد پروردگار خود را به ز
   دارد  گذرندگان را دوست نمي

قُلْ ما يعبؤا بِكُم ربي لَو ال دعاؤكُم فَقَد كَذَّبتم فَسوف يكُونُ {و 

                                                         
  .186 /بقره . 1
  .55 /اعراف.  2
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   )1(}لزاما

در . كند  اگر دعاي شما نباشد، پروردگارم هيچ اعتنايي به شما نمي( :بگو
الزم خواهد  ]عذاب بر شما[يد و به زودي ا  حقيقت شما به تكذيب پرداخته

   شد

  : و اين آيه كه

} منهلُونَ جخدييت سبادع نونَ عكْبِرتسي إِنَّ الَّذين لَكُم جِبتوين أَسعاد
   )2(}داخرين

در حقيقت، كساني كه از پرستش من . مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم
   آيند  در دوزخ درميكبر ميورزند به زودي خوار 

از پيامربان و صاحلان نيز نقل  ىرا از زبان تعداد قرآن كرمي دعاهاىي
منوده كه در هنگام بروز مشكالت به در گاه او دست به دعا برداشته و 

  .به واسطه مهان دعا از ايشان رفع بال شده است

اصل دعا از واجبات شرعي بوده و مؤمنان ناچار بايد في الجمله از 
غفلت نورزند، آيات فوق نيز بر همين نكته داللت داشته رواياتي آن 

  .هم در تأكيد اين مضمون وارد شده است

نقل كرده  ×شيخ كليني با سند معتبر از سدير، از حضرت امام باقر
  : كه گفت

                                                         
  .77 /قانفر.  1
  .60 /غافر.  2
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  ؟برترين عبادت چيست: عرض كردم ×به حضرت امام باقر

  : فرمود

ر و باالتر از اين نيست كه از او برت عز و جلّهيچ چيزي در نزد خداوند 
خواهش و تقاضا شود و بندگان از آنچه در نزد او است از وي 

تر از   ناپسنديده عز و جلّدرخواست كنند، و هيچ چيز در نزد خداوند 
كسي نيست كه تكبر ورزيده و از آنچه در نزد خدا است خواهش و 

  .درخواست نكند

 ×صادق از حضرت امام :گفت و در روايت معتبري حماد بن عيسي
  : شنيدم كه فرمود

خدا را بخوان و نگو كار از كار گذشته و سرنوشت هر كس از پيش 
 عز و جلّزيرا دعا خود عبادت است و خداوند  ؛تعيين و مقدر گشته است

  : فرمايد

در حقيقت، كساني كه از پرستش من كبر ميورزند به زودي خوار در {
  )1(.}آيند  دوزخ درمي

   :فرمودند به ميسر بن عبد العزيز ×وايت ديگري امام صادقو در ر

اي ميسر، خدا را بخوان و نگو سرنوشت و تقدير بندگان از پيش تعيين 
همانا در نزد خداوند متعال جايگاهي است كه كسي بدون . شده است

اي دهان خود را از دعا   درخواست و دعا به آن نخواهد رسيد، و اگر بنده

                                                         
  .4و  1ح  ،187/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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د و از خدا چيزي نخواهد چيزي به او داده نخواهد شد، و درخواست ببند
اي ميسر، هيچ دري نيست كه كوبيده شود  .پس بخواه تا به تو داده شود

  )1(.مگر اينكه به زودي گشوده خواهد گرديد

همچنين وارد است كه دعا كليد هر رحمت، برآورده شدن هر حاجت، 
بال نازل  سپر مؤمن و مغز عبادت بوده، هر گاه دعا كم شود

   )2(.گردد  مي

دشمنان  شرباز وارد است كه دعا سالح مؤمن، ستون دين، دفع كننده 
  )4(.و شفاي هر دردي است )3(رد كننده بال، قبل يا بعد از نزول آن

  اسباب استجابت دعا] 1[

  :براي دعا آدابي وارد شده است، از جمله

ارد و حال ـ دعا كننده در حال دعا دستان خود را به آسمان برد1
تضرع و زاري به خود گرفته دستان خود را حركت بدهد و رفتار 

اي سازد كه نشان دهنده خواري، فقر و بريدن از   خود را به گونه
ها سر   ، و پس از دعا نيز به هنگام پايين آوردن دست)5(ديگران باشد

  .و صورت و سينه خود را دست بكشد

                                                         
  .5ح  ،188/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .1ب  ،184/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
  .3ب  ،201/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .3
  .4ب  ،213/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .4
  .5ب  ،214/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .5
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ت و روي دل با خدا ـ حضور قلب و گرفتن حالت دعا و حسن ني2
  .داشتن

  )1(.ـ معرفت خدا و حسن ظن به او3

  .ـ حمد و ثناي الهي و تمجيد و بزرگداشت خداوند قبل از دعا4

ـ فرستادن صلوات بر رسول خدا و آل اطهار آن حضرت، كه در اين 5
تا دعا با صلوات بر محمد و آل محمد همراه نباشد : رابطه وارد است

  )2(.دا ممنوع استاز باال رفتن به نزد خ

و آل آن حضرت، كه در  ‘ـ ختم كردن دعا با صلوات بر پيامبر6
اين رابطه وارد است، كه هر كس حاجتي به نزد خداوند متعال دارد 
بايد درخواست خود را با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز كرده 
حاجت بخواهد و سپس دعاي خود را با صلوات بر محمد و آل 

چرا كه خداوند متعال بزرگوارتر از اين است كه  ؛محمد خاتمه دهد
چون صلوات  ؛آغاز و پايان دعا را اجابت كرده و ميانه آن را واگذارد

  )3(.شود  بر پيامبر و آل او دعايي است كه حتماً اجابت مي

اقل حالت گريه به خود گرفتن و  حدـ گريه كردن در حال دعا و 7
  )4(.باشد ريختن اشك و لو به اندازه سرِ مگسي

                                                         
  .9و  7و  6و  1ح  6ب  ،220/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .10ب  ،236/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
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  )1(.ـ اقرار و اعتراف به گناهان و استغفار از آنها8

و آل پاك آن حضرت براي  ‘ـ توسل جستن به حضرت محمد9
  )2(رفتن به درِ خانه خدا

يا ، ربيا ، يا اهللاـ استغاثه به خدا، به عنوان مثال ده بار گفتن ذكر 10
حاجت، كه در  پيش از ذكر يا ارحم الراحمينو  يا رحيم، يا رحمن، سيداه

كند مگر اينكه خداوند   اين باره نيز وارد است كه كسي از مؤمنين چنين نمي
  )3(.))بله بنده من حاجت خود را بخواه((: متعال در پاسخ وي فرمايد

ـ به زبان آوردن حاجت كه در حديث وارد است اگر چه خداوند 11
دوست داند، اما   تبارك و تعالي حاجت بنده خود را هنگام دعا مي

پس چون . دارد كه حاجت بنده، آشكارا در نزد وي بيان شود  مي
  )4(.حاجتي به نزد خداوند داشتي آن را به صراحت به زبان بياور

ـ التماس و اصرار در دعا و مكرر خواستن آن كه در اين رابطه 12
  )5(.دارد  خداوند اصرار و التماس دعا كنندگان را دوست مي: وارد است

كردن در امور خاص كه وارد است دعا كردن در  ـ پنهان دعا13

                                                         
  .8ب  ،277/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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  )1(.هفتاد دعاي آشكار استپنهان معادل 

  : ـ واگذار كردن كار به خدا در دعا و گفتن14

كه : كه در اين باره نيز وارد است )2(ما شاء اهللا و ال حول و ال قوة إالّ باهللا
خواهد  چون بنده خدا اين را بگويد، خداوند نيز در برابر به فرشتگان

  : فرمود

بنده من خود را دربست در اختيار من نهاد و تسليم امر من گرديد، 
  .حاجت او را برآوريد

ـ توبه كردن به درگاه خداوند، رعايت تقوي و پرهيز از محرمات 15
  :در اين رابطه نيز وارد است ؛الهي

شود، بايد كسب و كار   هر كس از مستجاب شدن دعاي خود شادمان مي
برد كه تا   اي به دهان مي  چرا كه گاه مردي لقمه ؛اكيزه گرداندخود را پ

  )3(.دارد  چهل روز دعاي او را از استجابت باز مي

ـ اجتماع كردن براي دعا به درگاه خدا به تعداد چهل نفر يا چهار 16
نفر كه جمع شدن اين تعداد و اتفاق نظر آنان بر خواستن يك دعا از 

چون  ×رد است كه حضرت امام باقرو وا )4(.اسباب استجابت است
                                                         

  .16ب  ،273/  15 ع احاديث الشيعهجامبروجردى،  .1
. شود و هيچ توش و تواىن جز به خداوند نيست  آنچه خداوند خبواهد مهان مى . 2

  .17ب ،15/274 جامع احاديث الشيعهبروجردى، 
  .24ب  ،294/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .3
  .25ب  ،298/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .4
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دادند زنان و كودكان   شدند، دستور مي  اي نگران و غمگين مي  از مسئله
و از حضرت امام . جمع شوند و به دعاي آن حضرت آمين بگويند

  : روايت شده است كه فرمود ×صادق

    و املؤمن شريكان ىالداع

  .دعا كننده و آمين گو در دعا شريك هستند

ـ دعا براي عموم برادران ديني و اختصاص ندادن دعا به شخص خود 17
  : وارد شده است كه فرمود ‘كه در اين باره نيز از پيامبر اكرم

هرگاه كسي از شما دعا كرد دعاي خود را تعميم دهد كه اين امر موجب 
   )1(شود  استجابت دعاي او مي

  : ب شده استدر روايات به گفتن اين جمله در دعاها نيز ترغي و

   )2(اللهم اغفر للمؤمنني و املؤمنات و املسلمني و املسلمات

خداوندا مردان و زنان مؤمن و مردان و زنان مسلمان را بيامرز كه ثواب 
  .بسيار بزرگي دارد

ـ رعايت حدود و تجاوز نكردن از آنها در دعا، يا پرهيز از دعا 18
ا و در روايات وارد كردن به ناحق و خواستن امور گناه آلود از خد

است كه گاه بنده مظلومي به واسطه دعاي نا به جا مبدل به ظالم 

                                                         
  .26ب  ،301/  15 احاديث الشيعهجامع بروجردى،  .1

  .29ب ،15/314 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  . 2
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  )1(.شود  مي

يعني حقوق مالي كه از مردم بر گردن دعا  ،ـ پرداخت مظالم مردم19
  : كننده است كه از قول خداوند متعال وارد شده است كه فرمود

   )2(د عنده مثل تلك املظلمةو عزيت و جاليل ال أجيب دعوة مظلوم يف مظلمة و ألح

به عزت و جاللم سوگند، دعاي مظلومي را در ظلمي كه به او شده 
اجابت نخواهم نمود كه خود مانند همان ظلم را در حق ديگري 

  )3(.كرده باشد
  .ـ داشتن وضو و طهارت در هنگام دعا20
  .ـ رو به قبله بودن در هنگام دعا21
  .ـ صدقه دادن قبل از دعا22
  .شدستي كردن به دعا قبل از نزول بالـ پي23
در همين زمينه از رسول  ؛ـ التماس دعا گفتن به برادران ديني24
  : وارد است كه فرمود ‘خدا

   .رسد  تر از دعاي غايب براي غايب به اجابت نمي  هيچ دعايي سريع

و وارد است كه خداوند دعاي مؤمني را در غياب مؤمن ديگر رد 

                                                         
  .34ب  ،325/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1

  .45ب ،15/345 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  . 2
  .45ب  ،345/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .3
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  )1(.))و براي تو نيز مانند آن است((: كند  يننموده و به او خطاب م
ـ اينكه قبل از دعا براي خود به چهل نفر از مؤمنين دعا كند 25

  )2(.باشد  مصاديق تعميم در دعا اما با روشي خاص ميكه يكي از 
  دیگر اسباب استجابت

عالوه بر آداب و اسبابي كه براي استجابت دعا گذشت، اسباب و علل 
  .گردد  به زمان يا مكان دعا و حالت دعا كننده باز ميديگري نيز هست كه 

   زمان دعا .1
اي داشتيم، اين اوقات   پيشتر به بعضي از اوقات مناسب براي دعا اشاره

روز و شب جمعه، آخرين ساعت از روز جمعه، : مبارك عبارت هستند از
هاي سه   هاي قدر، خصوصاً شب  ثلث آخر شب، ماه مبارك رمضان، شب

الخص شب بيست و سوم، همچنين شب و روز عرفه كه دعا گانه و با
كردن در اين روز از روزه گرفتن در آن فضيلت بيشتري داشته و در 
صورتي مستحب است كه موجب ضعف از دعا نگردد، شب و روز مبعث، 
شب عيد فطر و قربان، شب و روز عيد غدير، شب اول رجب، شب نيمه 

، همچنين در ‘الد پيامبر اكرمشعبان، شب و روز نيمه رجب، روز مي
، وقت )بين الطلوعين(هنگام ظهر، فاصله بين طلوع فجر تا طلوع خورشيد 

غروب خورشيد، هنگام وزش باد، بر طرف شدن سايه، آمدن باران و 
هنگام ريخته شدن اولين قطره خون از كشته مؤمني بي گناه، كه در اوقات 

                                                         
  .9 ح ،304/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .30ب  ،317/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
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  )1(.گردد  ياد شده درهاي آسمان گشوده مي

ه همين ترتيب است وقت قرائت قرآن، وقت گفتن اذان و هنگام رو ب
، و هنگام دعا كردن )2(به رو شدن دو صف در جنگ براي شهادت

  )3(.مظلوم كه در چنين وقتي جز عرش حجابي ميان او و خدا نيست

همچنين در وقت لرزيدن بدن و يا جاري شدن اشك از ديدگان، يا 
 قرار گرفته يا به صورت مايل دروقتي كه خورشيد در وسط آسمان 

آيد، كه در اين ساعات نيز درهاي آسمان باز بوده و اميد ياري 
  )4(.رود  فرشتگان و اجابت خداوند تبارك و تعالي مي

  )5(.همچنين بعد از نمازها، بين دو نماز و در وقت افطار

   مكان دعا. 2
ه حج در به لحاظ مكاني نيز چند نقطه از مسجد الحرام و مشاهد مشرف

زير ناودان طال در حجر اسماعيل، كنار مقام : باشند  استجابت دعا مؤثر مي
ابراهيم، حجر االسود، محلي بين مقام ابراهيم و در و درون خانه كعبه، كنار 
چاه زمزم، باالي كوه صفا و كوه مروه، در مشعر الحرام، در محل رمي جمرات 

                                                         
  .1ح  ،277/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .2ح  ،277/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
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  )1(.فتدا  و در وقتي كه چشم انسان به خانه كعبه مي

در  به ويژه، در مسجد نبوي ‘همچنين در كنار قبر پيامبر اكرم
 ×روضه كه ميان قبر و منبر است، همچنين حرم حضرت امام حسين

  .و مساجد مشرفه همچون مسجد كوفه

                                                         
  .280/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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   حال دعا كننده. 3
دار رد نخواهد   دعاي روزه: توان گفت  به لحاظ حالت دعا كننده نيز مي

گزار، و نير دعاي سه نفر  مار، حاجي و عمرهگرديد، همچنين دعاي بي
كه در نزد برادر ديني خود اجتماع كنند و از بدي او در امان بوده و از 

  .وي بيم و هراسي در دل نداشته باشند

همچنين دعاي مظلوم بر ضد كسي كه بر وي ستم روا داشته و دعاي 
رت او براي كسي كه به ياريش شتافته است كه در اين باره از حض

  : نقل شده است كه فرمود ×امام صادق

مظلوم بپرهيزيد كه دعاي او به آسمان صعود ) نفرين(از دعاي 
  )1(.كند  مي

و نيز دعاي مؤمن نيازمند براي برادر ديني كه نيازش را برآورده سازد 
و نفرين او بر وي در هنگامي كه با علم به نياز و آبرومندي وي در 

  .وي اقدام نكرده باشدعدم درخواست، به رفع مشكل 

و دعاي مريض براي عيادت كننده و گدا براي ياري دهنده، دعاي 
مسافر، دعاي پدر در حق فرزند خوب و نفرين وي در حق فرزند بد، 

  )2(.دعاي امام عادل و دعاي همسايه براي همسايه

                                                         
  .1ح  ،302/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .27ب  ،15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
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  شودى كه دعايشان مستجاب نمى كسان. 4
اگر دعا برخالف  آمده است كه ^در برخي از احاديث اهل بيت

قواعد و اصول بوده، خارج از اسباب طبيعي و شرعي كه خداوند 
هاي بشر قرار داده است باشد، يا انسان   براي برآورده شدن نيازمندي

به دعا از خدا  را امكان و توان تالش براي به دست آوردن آنچه
را داشته باشد، چنين دعايي مستجاب نخواهد گرديد و در  ،خواهد  مي
هايي از اين دست اشخاص اشاره شده است كه در  اديث به نمونهاح

  :آيد  ذيل مي

ـ كسي كه توان و قدرت سعي و تالش در راه به دست آوردن 1
روزي را دارد كه خداوند نيز وي را به انجام اين كار فرمان داده 

خواهد كه او   نشيند و از خداوند مي  است، اما در عين حال در خانه مي
  .درا روزي ده

تواند با طالق دادن وي، از   ـ كسي كه همسر ناسازگاري دارد و مي2
  .كند  دستش خالص شود، اما او را طالق نداده و فقط نفرينش مي

ـ كسي كه به ديگران قرض بدهد و در محكم كاري و گرفتن شاهد و 3
امثال اين امور سهل انگاري كند و چون بدهكاران پولش را پس ندهند، 

  .كند آنها را نفرين

تواند خانه خود را عوض كند، اما   ـ كسي كه همسايه بدي دارد و مي4
  .به جاي اين كار همسايه را نفرين كند

ـ كسي كه با ندانم كاري روزي خود را كه خداوند عايدش نموده 5
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  .تباه كند و آنگاه بنشيند و از خدا روزي بخواهد

د و حرام ـ گناهكاراني كه بر انجام معصيت اصرار داشته باشن6
توانند توبه و انابه نموده و حرام خواري را ترك   خواراني كه مي

  )1(.نمايند كه دعاي اين دسته نيز مستجاب نخواهد گرديد

توان دريافت كه چون خداوند براي ايجاد   با مالحظه اين موارد مي
تغييرات در جامعه انساني اسباب و عوامل طبيعي قرار داده كه به 

به  }إنَّ اهللا ال يغير ما بِقَوم حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم{ني مصداق قاعده قرآ
تغيير در خود افراد بستگي دارد، دعا كردن در اين باره تأثيري نداشته 
بلكه نيازمند تغيير دروني افراد جامعه بوده، و محدوده تأثير دعا 

ب و عوامل منحصر در بر طرف كردن ساير موانع يا فراهم آوردن اسبا
  .خارج از قدرت و توان انسان است

  هاى خاص در زمینه دعا  توصیه] 2[

را در مسئله دعا با  شيعيانـ عالوه بر آنچه گذشت ـ  ^اهل بيت
آنان كيفيت دعا و آنچه بايد در  ؛اند  شيوه تربيتي خاصي تربيت كرده

د دعا گفته شود را به آنان آموخته و روايات بسياري در اين رابطه وار
شده است كه اگر كسي قصد تحقيق در اين زمينه را داشته باشد آنها 
را در جاي جاي كتب حديثي خواهد يافت و ما در اينجا به بعضي از 

  :كنيم  آنها اشاره مي

                                                         
  .33ب  ،321/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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   بر دشمنان )1(نفرين. 1
ائمه اهل  ؛اند  مبتال بوده زيادي ورزان همواره به دشمنان و كينه شيعيان
اند، و از آنجا كه در هنگام   ن مشكل مواجه بودهنيز همواره با همي ^بيت

بسته شدن همه درهاي چاره، دعا سالح مؤمن است رواياتي وارد شده كه 
يا شيعيان ايشان از اين سالح بر ضد دشمنان خود  ^در آنها اهل بيت
  :اند  استفاده كرده

معلّي بن خنيس را دستگير و زنداني  ،وقتي داوود بن علي عباسي
ميم بر كشتن وي گرفت، معلّي كه وضع را چنين ديد به كرده و تص
من اموالي دارم، بدهي بسياري نيز بر عهده دارم، مرا به : وي گفت

  .هاي خود اقرار كنم  بازار و ميان مردم ببر تا در برابر آنان به بدهي

مردم،  اي: داود بن علي وي را به بازار فرستاد و وقتي مردم جمع شدند گفت
شناسد ، شاهد باشيد آنچه از   خنيس هستم و هر كس مرا مي من معلّي بن

ماند از آن جعفر   مال، چشمه، بدهي، غالم، كنيز و خانه، كم يا زياد به جا مي
است در اين هنگام فرمانده سربازان داوود كه به همراه او بود  ’بن محمد

   .خشمگين شده به معلّي حمله كرد و او را به قتل رساند

رسيد، آن حضرت شتابان از  ×معلّي به حضرت امام صادق چون خبر قتل
شد و   خانه خارج شد و در حالي كه دنباله لباسش به زمين كشيده مي

                                                         
و نفرين هر دو با لفظ دعا  دعا نفرين از اين جهت در حبث دعا آمده كه در زبان عرىب .1

گردند، بنا بر اين عبارت  ىاز يكديگر متمايز م ))عليه((يا  ))له((استعمال شده و با قيد 
)عا لَه(دعا و عبارت  معىن) دلَيهعا عنفرين دارد ـ مترجم معىن) د.  
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آمد به خانه داود بن علي وارد شد و   فرزندش اسماعيل نيز از دنبالش مي
نه من او را : داود گفت. داود، دوست مرا كشتي و مال مرا گرفتي اي: فرمود
به خدا سوگند من كسي كه : امام فرمودند. ام  نه مال تو را ربودهام و   كشته

من او را : داود گفت. دوستم را كشته و مال مرا ربوده نفرين خواهم كرد
آيا با اجازه : امام فرمودند. ام، بلكه فرمانده سربازان او را كشته است  نكشته

امام به . من بدون اجازه: تو اين كار را كرد يا بدون اجازه تو؟ داود گفت
اسماعيل با شمشير بيرون . برو و به حساب او برس: فرزندش اسماعيل فرمود

  .رفت و او را دستگير كرد و در مجلس داود بن علي به قتل رساند

   :اما در روايت ديگري چنين آمده است كه

در آن شب يكسره در حال نماز و سجده بود و در آخر  ×حضرت امام صادق
خداوندا، تو را به قدرت نيرومند، انتقام : فرمود  ال سجده ميشب شنيدم كه در ح

خوانم كه   سخت و عزتت كه همه مخلوقاتت در برابر آن خوار و ذليل هستند مي
بر محمد و آل محمد درود فرستي و او را همين اآلن، همين اآلن به انتقام بگيري 

ته بود كه به خدا سوگند، آن حضرت هنوز سر از سجده بر نداش: معتب گويد
  )2(.)1(صداي شيون از خانه داود بن علي برخواست و گفتند از دنيا رفت

  :اسحاق بن عمار گفت 

رساند، به نزد حضرت امام   از همسايه خود و آزارهايي كه به من مي

                                                         
تل معلى را آيد، داود بن على خود دستور ق چنانكه از ساير روايات در مورد اين جريان بر مى .1

  .گرفتار شد ـ مترجم  به فرمانده داده بود و به مهني جهت به نفرين حضرت امام صادق
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  .شكايت بردم ×صادق

من اين كار را انجام دادم  )1(او را نفرين كن: آن حضرت به من فرمودند
م لذا به نزد آن حضرت بازگشتم و دوباره از همسايه اي نگرفت  و نتيجه

  .شكايت كردم

  .نفرينش كن: فرمود

  .ام اما تأثيري نداشته است  نفرينش كرده: عرض كردم

  ؟چگونه نفرينش كردي: فرمود

  .عرض كردم هر گاه او را مالقات كردم نفرينش كردم

  .كن هنگامي كه با او رو به رو نيستي نفرينش: فرمود

مين كار را كردم و طولي نكشيد كه خداوند مرا از شر او من نيز ه
  )2(.خالص كرد

  :عرض كرد ×يونس بن عمار به حضرت امام صادق

اي دارم از قريش از آل محرز كه پشت سر من بدگويي كرده و   همسايه
گذرم   اندازد و هرگاه كه از كنار او مي  ها مي  حرف مرا بر سر زبان

  .برد  اي جعفر بن محمد پول مياين رافضي است و بر: گويد  مي
                                                         

نبودند و تبليغات  ^ظاهرا چون در آن زمان بيشتر مردم معتقد به واليت اهل بيت .1
مهسايه نيز از اين باب اين شيعه را آزار  نيز بر ضد شيعه از جانب خلفا زياد بود اين

  .نباشد ـ مترجمى ا  داده است و شايد اين حكم در باره هر مهسايه ىم
  .7ح  35ب  ،327/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
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او را نفرين كن، به اين صورت كه چون در ((: آن حضرت به من فرمودند
سجده آخر از دو ركعت اول نماز شب بودي حمد خدا را به جا آورده و 

خداوندا، فالني پسر فالني آبروي مرا برده : او را به بزرگي ياد كن و بگو
و با اين كار مرا خشمگين ساخته و  و اسرار مرا در نزد عموم افشا نموده

خداوندا، او را با چنان تير سريعي بزن . در معرض خطر قرار داده است
خدايا، مرگ او را نزديك و آثارش را . كه وي را از آزار من باز دارد

  .قطع كن و در اين كار در همين ساعت، در همين ساعت تعجيل فرما

و از خانواده خود در باره آن چون به كوفه رسيدم شب بود : راوي گويد
هنوز آخرين سخن از دهان من . مريض است: همسايه سؤال كردم، گفتند

خارج نشده بود كه صداي شيون از درون خانه او به گوش رسيد كه خبر 
  )1(.))داد  از مرگ وي مي

   مباهله. 2

مسيحيان  قضيهبا الهام گرفتن از شيوه قرآني مباهله در  ^اهل بيت
آموختند تا آن گاه كه منطق و موعظه   شيعيان خود مي نجران، به

حسنه در مباحثه و مناظره با دشمنان كاربرد نداشت و امكان هدايت 
  .از راه مباهله وارد شوند ،آنان از اين راه فراهم نگرديد

   :عرض كرد ×حضرت امام صادق بهابومسروق 

قرآن براي آنها پردازيم و از آيات   وقتي ما با مردم به بحث و مناظره مي
أَطيعوا اللّه وأَطيعوا {رسيم كه   كنيم وقتي به اين آيه مي  استدالل مي
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    )1(}الرسولَ و أُولي اَْألمرِ منكُم

اين آيه فقط در باره فرماندهاني است كه از جانب پيامبر : دهند  پاسخ مي
نما إِ{: خوانيم كه  شدند و چون اين آيه را مي  ها منصوب مي در جنگ

 كاةَ وونَ الزتؤي الةَ وونَ الصقيمي وا الَّذيننآم الَّذين و ولُهسر و اللّه كُميلو
  گويند اين آيه در باره همه مؤمنان است   مي )2(}هم راكعون

قُلْ ال أَسئَلُكُم علَيه أَجرا {: كنيم كه  و چون با اين آيه با آنان استدالل مي
دهند كه اين آيه در باره بستگان و   پاسخ مي  )3(}إِالَّ الْمودةَ في الْقُرىب

و از اين قبيل آيات و استدالالت . خويشان همه مسلمانان نازل شده است
شود در نزد آن حضرت چيزي را   و شبهاتي كه درباره آنها بيان مي

  .فروگذار نكردم

اگر كار به اينجا : دچون سخن من به پايان رسيد آن حضرت فرمودن
  . كشيد آنان را به مباهله دعوت كن

  ؟عرض كردم چگونه اين كار را انجام دهم

: كنم كه فرمود  سه روز به اصالح نفس خود بپرداز، و گمان مي: فرمود
روزه بگير و غسل كن و به همراه آن شخص به گورستان برو و انگشتان 

                                                         
  .اطاعت كنيد ]نيز[خدا را اطاعت كنيد و پيامرب و اولياى امر خود را  .1
مهان كساىن كه مناز برپا  ؛اند  وىل مشا، تنها خدا و پيامرب اوست و كساىن كه اميان آورده .2

  .دهند  دارند و در حال ركوع زكات مى  مى
پاداشى از مشا خواستار نيستم، مگر دوسىت درباره  ]رسالت[به ازاى آن : بگو .3

  .خويشاوندان
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ذار و انصاف را رعايت دست راست خود را در ميان انگشتان دست او بگ
هاي   خدايي كه پروردگار آسمان اي :نموده از خود شروع كن و بگو

هاي هفتگانه، داناي آشكار و نهان و بخشنده   هفتگانه و پروردگار زمين
مهرباني، اگر ابومسروق حقي را انكار كرده و ادعاي باطلي نموده است، 

آنگاه دعا را به . آفتي از آسمان يا عذابي دردناك بر وي فرو فرست
و اگر فالني حقي را انكار نموده و يا ادعاي : سوي او برگردان و بگو

  .باطلي دارد آفتي از آسمان يا عذابي دردناك بر وي فرود آور

در اين صورت طولي نخواهد كشيد كه : سپس آن حضرت به من فرمودند
  .آن عذاب را در وي مشاهده خواهي نمود

گند كسي از خلق خدا را نيافتم كه به دعوت به خدا سو: ابومسروق گويد
  )1(.مباهله من پاسخ مثبت دهد

حضرت امام : و در روايت معتبر ديگري ابوجعفر محمد بن نعمان گفت
  : به من فرمودند ×صادق

خود مناظره و بحث كنيد و هدايتي را كه  حقبا آنان بر سر اعتقادات به 
وده و در باره واليت حضرت نصيب شما گرديده است براي آنان تبيين نم

  )2(.با آنان مباهله كنيد ×علي

روابط  ساختارامنيتي و  ساختارمطالبي هم كه پيشتر در بحث 
بيان داشتيم كه دعوت ديگران به راه حق به جماعت صالح اجتماعي 
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عنوان يك اصل ثابت، يك وظيفه واجب الهي بوده و اگر گاه اهل 
اند به جهت شرايط   كرده  نع ميشيعيان خود را از اين كار م ^بيت

اند نيز مؤيد همين   شده  با آن رو به رو مي شيعهخاص سياسي بوده كه 
  .باشند  بحث مباهله  و دو روايت ذكر شده، مي

   هشدار در موارد اشتباه در دعا .3
به اين نكته نيز توجه  انجماعت صالحدر ايجاد ساختار  ^اهل بيت

اه در مسئله دعا و سخن گفتن و اند كه در موارد اشتب  كافي داشته
رواياتي  ؛مناجات با خدا نيز هشدارهاي الزم را به شيعيان خود بدهند

هاي اين هشدار و   در اين زمينه وارد شده است كه به برخي نمونه
  :آموزش اشاره كرده است

  : كاهلي گفت

الحمد  اي نوشتم كه در آن در باره دعاي  نامه ×به حضرت امام رضا
  .پرسيده بودم ـعلمههللا منتهي 

: نگو منتهي علمه، بلكه بگو: آن حضرت در پاسخ اين گونه نوشتند كه
  )1(.منتهي رضاه

  : فرمود ×و نيز حضرت امام صادق

خداوندا، من از فتنه : گويد  شنيدند كه مردي مي ×حضرت اميرالمؤمنين
  .برم  به تو پناه مي
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زندان خود به خدا بينم كه تو از مال و فر  مي: آن حضرت به وي فرمودند
اموال و فرزندان شما { :چرا كه خداوند متعال فرموده است ؛بري  پناه مي

هاي   خداوندا، از فتنه: ، بنا بر اين بگو}هستند) وسيله آزمايش شما(فتنه 
  )1(.برم  گمراه كننده به تو پناه مي

خدا خيرت دهد، من : داخل شد و گفت ×صادق شخصي بر حضرت
دارم و اكنون به شدت   از عمق جان دوست مي مردي هستم كه شما را

ام اما   ام و نياز خود را به نزد قوم و قبيله و بستگان خود برده  نيازمند شده
  .اين كار آنان را از من دورتر كرد

  : امام به وي فرمودند

آنچه خداوند متعال به تو عنايت كرده است به مراتب بهتر از چيزي است 
  .كه از تو گرفته است

فدايت شوم، از خدا بخواه كه مرا از همه خلق خود : گفتمرد 
  .بي نياز كند

خداوند متعال روزي هركدام از بندگان : آن حضرت در پاسخ وي فرمودند
خود را در دست تعدادي از بندگان ديگر خود تقسيم نموده است، پس از خدا 

  )2(.گرداند نياز  بخواه كه تو را از محتاج شدن به مخلوقات پست و لئيم خود بي

  : فرمود ×و در روايت ديگري حضرت امام صادق

                                                         
  .1ح  38ب  ،15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .1ح  40ب  ،15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2



190 8در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

نياز   خداوندا، مرا از خلق خود بي: مردي كه در نزد پدرم نشسته بود گفت
خداوندا، مرا از خلق شرور : اين گونه نگو، بلكه بگو: پدرم به او فرمود. كن

  )1(.نياز نيست  چون مؤمن هرگز از برادر مؤمن خود بي ؛نياز كن  خود بي

  : فرمود ’و حضرت موسي بن جعفر

خداوندا، از تو : گفت  به مردي افتاد كه مي × نگاه حضرت امام باقر
  .روزي حالل خود به من بدهيخواهم كه از   مي

خداوندا، از : بگو. اي  روزي پيامبران را از خدا خواسته: آن حضرت به وي فرمودند
  )3(.من بدهيخود را به  )2(خواهم روزي حالل، گسترده و پاك  تو مي

  به زبان آوردن دعا .4
گذرد كه عبارت از حمد و ثنا و   شود كه دعا تنها بر قلب انسان مي  گاه مي

بزرگداشت خدا و نشان از احساسات و عواطف دروني انسان نسبت به او 
  .باشد  و نيازهاي وي از خدا مي

اما گاه نيز دعا كردن انسان به صورت قرائت دعاهاي مأثور يعني 

                                                         
  .3ح  40ب  ،15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
الل و روزى پاك اين است كه روزى حالل آن است كه در منت واقع از فرق بني روزى ح .2

هر گونه آلودگى مربا و مرته باشد كه بدون شك روزى پيامربان خدا از اين قبيل بوده و 
چنني رزقى بسيار اندك و به دست آمدن آن بسيار مشكل است و كسى كه چنني روزى را 

اما روزى پاك آن است كه به حلاظ . شداز خدا خبواهد به سخىت معيشت مبتال خواهد 
  .ظاهر شرع منعى در آن نباشد اگر چه ممكن است در واقع اين گونه نباشد ـ مترجم
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است كه با دستور و شيوه اجرايي  ^پيامبر و اهل بيت دعاييمتون 
  .خاص يا در ضمن آيات قرآن مجيد وارد شده است

هاي آن را   در عين اينكه دعاهاي نوع دوم و روش ^پيشوايان اهل بيت
آموختند، به اين مقدار بسنده نكرده شيعيان خود را به   به شيعيان خود مي

ي دروني و برآمده از دل نيز تشويق و انجام نوع اولِ دعا يعني دعاها
اند تا بدين وسيله روحيه ابداع و ابتكار در انجام اين   نموده  ترغيب مي

عمل صالح در آنها تقويت گشته، تأكيدي بر اين نكته باشد كه دعا 
گاه حقيقي حالت دروني و وجداني افراد، و در تعامل مستقيم با   جلوه

همچنين نشانه رعايت سهولت و . تهاي انسان اس  احساسات و نيازمندي
گيري در دعا و پاسخگويي به نيازهاي دروني انسان بدون نياز به   آسان

  .حفظ متن خاص يا همراه داشتن هميشگي كتاب دعا باشد

البته دعاهاي مأثور چنان كه بعداً نيز خواهيم ديد همواره در تعليم و 
برخوردار بوده  تزكيه و تعبير از جايگاه و ارزش واال و نقش عظيمي

  .است

ابن طاووس از كتاب دعاي سعد بن عبداهللا با سند وي از زراره نقل 
  : كند كه گفت  مي

  .مرا دعايي بياموز: عرض كردم ×به حضرت امام صادق

بر زبان تو  ]ناخود آگاه[برترين دعا آن است كه : آن حضرت فرمود



192 8در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

  )1(.شود  جاري مي

  : نقل كرده كه فرمود ×قرشيخ صدوق نيز در خصال از حضرت امام با

توان هر دعايي را در آنها   يعني مي(هفت جا است كه دعاي مخصوصي ندارد 
هنگام نماز بر مردگان، در قنوت، در مستجار، در صفا، در مروه، در ): خواند

  )2(.وقت وقوف در عرفات، و در هنگام خواندن دو ركعت نماز طواف

ولت و آساني كار مردم تفسير بعضي از روايات نيز دليل اين امر را سه
  .اند  كرده

   :گويد مي بكر بن حبيب

  ؟در تشهد و قنوت نماز خود چه دعايي بخوانم: به معصوم عرض كردم

  : فرمودند

چرا كه اگر بنا بود چنين دعاهايي از پيش  ؛بهترين چيزي را كه بلدي در آنها بگو
  )3(.افتادند  كت ميمردم به زحمت و هال ،باشد) و غير قابل تغيير(تعيين شده 

  : و در روايت ديگري آمده

گويند در اين موارد خواندن دعاي خاصي واجب   كه اينها مي اگر چنان
دانند   ترين چيزي را كه مي  مردم آسان. شدند  بود، مردم هالك مي

                                                         
  .1ح  ،337/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .5ح  ،321/  3 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
  .22مهچنني ح  21ح  ،334/  5 جامع احاديث الشيعه، بروجردى .3
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  )1(.خوانند  مي

  دعا ۀجمع بندى نظرى مسئل] 3[

به ديدگاهي  توانيم  از اين مرور بر موضوع دعا و شئون مختلف آن مي
هاي اين ديدگاه   كلي در باره مسئله دعا برسيم كه در ذيل به سرفصل

  :شود  اشاره مي

ـ دعا راه و روش تربيت، تعليم، تزكيه، تطهير و تعيين كيفيت سخن 1
گفتن بندگان با پروردگار خويش است كه با تمجيد و حمد و ثناي الهي، 

و حاجت خواستن از او پناه بردن به خدا، طلب فرود آمدن رحمت الهي 
باشد و اين مهم به وسيله قرائت دعاهاي مأثوره و پيروي از   همراه مي
در رابطه با شيوه دعا كردن و : هاي اهل بيت عصمت و طهارت  آموزه

  .يابد  اسباب مستجاب شدن آن، به وضوح تحقق مي

ـ دعا نشان دهنده موضع عملي انسان در قبال خالق و پروردگار 2
ايمان و تقيد به بندگي خداوند، : عبارت است از خويش است كه

همچنين نشانه ايمان دعا كننده به غيب و نقش جهان غيب در زندگي 
باشد، به همين جهت است   مادي انسان و ارتباط آن با عالم غيب مي

  .كه دعا كردن از واجبات شرعي دانسته شده است

امي متقن ـ جهان آفرينش كه توسط خداوند متعال و بر اساس نظ3
يكي جنبه قهري تكويني و : آفريده شده است داراي دو جنبه است

ديگري جنبه اختياري و ارادي كه به انسان و اراده و اسباب و نتايج 
                                                         

  .26ح  ،335/  5 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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  .و آثار اراده او مربوط است

دعا نيز بخشي از اين نظام فراگير و عامل مؤثري در آن است كه 
اي   اراده ؛اده خداوندي استپيوند دهنده اراده، عمل و رفتار انسان با ار

كه قادر و مسلط بر كل هستي، از جمله انسان و اراده او است و 
گردد كه اراده قاهره خداوندي بر اساس شرايط و ضوابط   موجب مي

خاصي پاسخگوي اراده انساني گردد، كه به اين فرايند استجابت دعا 
  .گوييم  مي

  :برخي از اين شرايط و ضوابط بدين قرار هستند

ميزان ارتباط انسان با خدا از راه بندگي و هماهنگي اعمال و  :الف
رفتار وي با خواست و اراده تشريعي خداوند متعال به عبارت ديگر 

پر واضح است . بندي وي به احكام شرعي و حدود الهي ميزان پاي
كه هرچه مطابقت و هماهنگي ميان اراده تشريعي خداوند با اراده 

فتارش بيشتر باشد، پاسخگويي اراده تكويني انسان در اعمال و ر
  .خداوند به ميل و اراده انسان يا همان استجابت دعا بيشتر خواهد بود

حضور قلب انسان در هنگام دعا و طلب حاجت و احساس  :ب
نيازمندي و فقر و پناه بردن به خداوند متعال، همچنين داشتن گمان 

  .خوش به خدا و معرفت ذات اقدس حق

ار گرفته شدن همه توان و تالش مشروع و ارادي انسان در به ك :ج
هاي   به حاجت و در نتيجه بسته شدن همه درها و راهراه رسيدن 

بنا بر اين دعا، خواستن از . طبيعي و عادي براي دستيابي به مقصود
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اي اين جهاني   خداوند متعال است تا اراده تكويني خود را در عرصه
يز هست به كار اندازد و اين به معني جا به كه خارج از اراده انسان ن

جايي اراده انسان با اراده خدا نيست چرا كه در اين صورت حكمت 
  .گرديد  اراده آفريدن انسان بيهوده مي رهالهي در با

عدم وجود موانع اختياري و ارادي كه برخاسته از خود انسان و  :د
تجابت آن، و اعمال و رفتار وي بوده و موجب توقيف دعا و عدم اس

  .در نتيجه عدم كمك و مساعدت الهي در كار دعا كننده گردد

اينكه در عدم استجابت دعا يا تأخير در استجابت آن مصلحت  :هـ
تري كه به خود وي يا ساير مردمان صالح بازگشت داشته  بزرگ

  : كه در دعا نيز آمده است ؛باشد، نهفته نباشد

من حاصل گرديد، باعث خير من و شايد تأخيري كه در برآوردن حاجت 
  .چرا كه تو به پايان كارها آگاهي كامل داري ؛باشد

  :همچنين در آيه شريفه كه

   }و عسى أَنْ تكْرهوا شيئًا و هو خير لَكُم و عسى أَنْ تحبوا شيئًا و هو شر لَكُم{

و بسا داريد و آن براي شما خوب است،   و بسا چيزي را خوش نمي
  .داريد و آن براي شما بد است  چيزي را دوست مي

با سند معتبر از احمد بن محمد بن  كافيمرحوم شيخ كليني نيز در 
  : كند  مي نقل نصر، چنين  ابي
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ها است كه   سال: عرض كردم ×امام موسي بن جعفر به حضرت
شود، و اين تأخير موجب   خواهم و برايم حاصل نمي  حاجتي را از خدا مي

  .گراني من شده استدل ن

  : امام در پاسخ من فرمودند

اي احمد، از شيطان بر حذر باش كه راهي براي مأيوس كردنت نيابد، 
شود كه مؤمني   گاه مي: فرمود  همواره مي) ×حضرت امام باقر(ابوجعفر 

اش را   خواهد و خداوند چون صداي او و شنيدن ناله  از خدا چيزي مي
  .اندازد  وي را به تأخير ميدارد، استجابت دعاي   دوست مي

  : سپس فرمود

هاي   در برآوردن خواسته عز و جلّبه خدا سوگند تأخيري كه خداوند 
دهد براي آنها بسيار بهتر از   بندگان خود در اين دنيا انجام مي

رسد، و مگر دنيا چه   هايي است كه به سرعت به اجابت مي  خواسته
سزاوار است دعاي : ودفرم  همواره مي ×ارزشي دارد حضرت ابوجعفر

مؤمن در حال خوشي و ناخوشي و راحتي و سختي يكسان بوده، چنان 
نباشد كه چون نعمتي يافت كسالت وي را فرا گرفته و در دعا به درگاه 

بنا بر اين هيچگاه از دعا كردن خسته و دل زده نشو  ؛خداوند كاهلي كند
و بر . برخوردار است اي  از جايگاه ويژه عز و جلّكه دعا در نزد خداوند 

تو باد به صبر و طلب روزي حالل و صله رحم، و بپرهيز از دشمني و 
مجادله با مردم، كه ما خاندان، با كساني كه با ما قطع رابطه كنند 

كنيم و به خدا   پيونديم و به كساني كه به ما بدي كنند خوبي مي  مي
  .بينيم  سوگند كه حسن عاقبت را در اين كار مي
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چنان است كه اگر نعمتي را بخواهند و به آنها  رويهنعمت در دنيا را صاحبان 
داده شود، كم كم آن نعمت در نظر آنان كوچك شده و به دنبال نعمت و 

شود، به عالوه اين كه   رود و در نتيجه هرگز سير نمي  خواسته ديگري مي
ا فراواني نعمت براي مسلمان حقوق بسياري را بر وي واجب نموده و وي ر

هاي متعددي كه بر تمكن و   در معرض خطر رعايت نكردن حقوق و فتنه
  .دهد  مندي مترتب است، قرار مي  بهره

به من بگو آيا اگر من سخني به تو بگويم به سخن من اطمينان و اعتماد 
  ؟كني  مي

خداوند مرا فدايت كند اگر به سخن تو كه حجت : عرضه داشتم
  باشم خلق او هستي اطمينان نداشتهخدا بر 

  ؟به سخن چه كسي اطمينان داشته باشم
پس به خداوند متعال بيشتر اطمينان و اعتماد داشته باش، آيا اين خداوند : فرمود
و هرگاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، {: فرمايد  نيست كه مي عز و جلّ

بت من نزديكم، و دعاي دعاكننده را ـ به هنگامي كه مرا بخواند ـ اجا] بگو[
خداوند از  ]لي[و{: و فرمود }از رحمت خدا نوميد مشويد{: و فرمود }كنم  مي

بنا بر اين بايد كه تو به  }دهد  جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش مي
در . بيش از هر كس ديگري اميدواري و اطمينان داشته باشي عز و جلّخداوند 

  )1(.آمرزيده هستيد دل و جان خود نيز جز خير و خوبي راه ندهيد كه شما

                                                         
  .باب من أبطأت عليه اإلجابة ،1ح  ،448/  2 كاىف كليىن، .1
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  دعاهاى مأثور] 4[

وارد شده است كه به لحاظ بلندي و  ^متون بسياري از اهل بيت
اين  ؛كوتاهي و اسلوب و محتوي از تنوع بسياري برخوردار است

متون دعايي متضمن مضامين بديع و زيبا در دعا و مناجات با خداوند 
اقدس حق، متعال، حمد و ثناي الهي، تمجيد و بزرگداشت ذات 

اعتراف به گناهان در پيشگاه او، توسل جستن به ذات پاكش و پناه 
  .باشد  بردن به حرم امن وي مي

هاي مكتب اهل   اين گنج بزرگ معنوي، ادبي، بياني و روحي از ويژگي
رود كه به روشني بر مقام بلند، درجات عالي و   به شمار مي^بيت

  .داللت داردامامت و برتري ايشان نسبت به ساير مردمان 

هاي گذشته به تعداد زيادي از اين متون اشاره   ها و قسمت  ما در بخش
چرا كه آن بزرگواران براي هر مكان و مقام و حالي، خصوصاً  ؛كرديم

در عبادات و اوقات متبرك و اماكن مقدس و شعائر اسالمي متن 
  .اند  دعايي مخصوصي داشته

شود كه   ددي يافت ميهاي بزرگ و متع  عالوه بر همه اينها، كتاب
  .اند  ادعيه آن بزرگواران را در خود جاي داده

نيز دو امام در اين زمينه از  ^در ميان پيشوايان اهل بيت
حضرت اميرالمؤمنين علي بن : اند  بيشتري يافتهديگران شهرت 

كه دعاهاي  ’و حضرت امام سجاد علي بن الحسين ×طالب  ابي
 خمس عشرهانه كه به مناجات گ هاي پانزده  و مناجات كميلو  صباح
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از مصاديق  صحيفه علويهمعروف است و دعاهاي ديگر به انضمام 
  .باشد  مي ×دعاهاي روايت شده از حضرت اميرالمؤمنين

و دعاي ابوحمزه ثمالي از مصاديق دعاهاي  سجاديهمعروف  صحيفه و
بوده، علما نيز دعاهايي از آن  ×روايت شده از حضرت امام سجاد

اند كه در مجموع، شش صحيفه منسوب   و جمع آوري كردهحضرت نقل 
  .وجود دارد ـ كه سالم خدا بر او باد ـ به آن حضرت

همه يك نور هستند و به همين جهت از  ^دانيم كه اهل بيت  اما مي
بينيم كه همين   هاي مختلف مي  نيز دعاهايي در زمينه ^ساير ائمه

توان به دعاي حضرت   به عنوان مثال مي. نمايند  حقيقت را آشكار مي
از حضرت ) دعاي سحر(در روز عرفه، دعاي بهاء  ×امام حسين
، دعاي افتتاح كه منسوب به حضرت حجت امام زمان ×امام باقر

باشد، زيارت جامعه كه منسوب به حضرت امام   ـ مي اهللا فرجه عجل ـ
  .است و متوني از اين دست اشاره كرد ×هادي

ي تهيه فهرستي از عناوين آنها جمع آوري دعاهاي مأثور يا حت
در قرون  شيعه به ويژه هاي مفصل است دانشمندان  نيازمند تأليف كتاب

 ^هايي كه در رابطه با احاديث اهل بيت اوليه اسالم به غير از كتاب
هاي مفصلي نيز در اين زمينه به رشته تحرير در   اند، كتاب  تأليف نموده

  . توانند به آنها مراجعه نمايند  اند و كساني كه مايل باشند مي  آورده

ترين عناوين اين   با اين حال ما نيز در اينجا به ذكر بعضي از معروف
پيدا نمود،  مفاتيح الجنانتوان آنها را با مراجعه به كتاب   دعاها كه مي

 مصباح المتهجدپردازيم و از ذكر مواردي كه در كتاب هايي چون   مي
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بن طاووس و ديگر كتب  سيد اقبالكفعمي،  مصباحشيخ طوسي، 
  .كنيم  ادعيه آمده است، خودداري مي

  :توان به اين عناوين اشاره كرد  از جمله اين دعاها مي

دعاي كميل، دعاي سمات، دعاي عشرات، دعاي صباح، دعاي 
جوشن كبير، دعاي جوشن صغير، دعاي مشلول، دعاي مجير، دعاي 

ء، دعاي يستشير، مناجات خمس عشره، دعاي افتتاح، دعاي بها
  .ابوحمزه ثمالي، دعاي سحر، مناجات شعبانيه و دعاي مكارم االخالق

متداول بوده و  شيعهدعاهايي هم وجود دارد كه قرائت آنها در ميان 
  .مانند دعاي ندبه ،نيستند ^منسوب به ائمه

اين متون، در مجموع به مثابه يك مكتب و برنامه عملي و تطبيقي است 
ندگي خود با آنها زندگي كرده و او را در جهت كه انسان در جزء جزء ز

سخن گفتن با خدا تربيت نموده، اسماء و صفات الهي، همچنين اخالق 
هاي خداوند را به او شناسانده، وي را به تقوا و ورع و   خداگونه و نعمت

توبه و انابه به در گاه حق تشويق نموده، او را به كسب مكارم اخالق و 
گرايشات نفساني و مبارزه با آنها وادار كرده، درمان كردن شهوات و 

نقايص رفتاري وي را به او شناسانده، اعمال صالح و رفتار برجسته 
هاي نفوذ شيطان در وجود انسان را برايش   شرعي را به او شناسانده، راه

آشكار نموده و بسياري ديگر از اموري را كه انسان در زندگي دنيوي و 
  .نمايد  زمند است را به او اعطا مياخروي خود به آنها نيا



 

  
  
  

  ذکر
مراد از ذكر مجموعه كلماتي است كه به وسيله آنها ياد خداوند در 

ها زنده شده و در حمد و ثنا و تمجيد خدا يا استعانت جستن از   دل
اهللا ما شاء اهللا، ، بسم اهللا، الحمدهللا: كلماتي چون ؛ذات مقدس او است

  ....و ان اهللاسبح، الإله إالّ اهللا، اكبر

همچنين مواردي چون استغفار و اعالن توبه و انابه از گناهان به درگاه 
خداوند متعال و دعايي كه در طلب صلوات خداوند بر پيامبر اكرم و 

  )1(.شود  نيز از مصاديق ذكر دانسته مي ،باشد ^آل آن حضرت

ي گسترده از عبادات واجب اسالمي است كه قرآن اذكر با اين معن
م نيز در بسياري از آيات خود بر آن تأكيد نموده و يا خود آن كري

  :فرمايد  اند، خداوند متعال مي  اذكار در متن آيات آمده
                                                         

آيد و از  ىالبته استغفار و درود فرستادن بر پيامربان از مصاديق دعا به حساب م .1
اين دو مورد با ذكر كه در مجالت كوتاه ى مشات لفظاما به جهت  ،مصاديق ذكر نيست

حممد و آل ى اللّهم صل عل(يا ) و اتوب اليه استغفراهللا رىب(رود مانند مجله  ىبه كار م
از مواقع و ى و نيز به جهت اينكه در روايات استحباب تكرار اين مجالت در بعض) حممد

ا در اين قسمت از كتاب به حبث حاالت وارد شده است، با ذكر مشات پيدا كرده و م
از روايات نيز آمده است كه صلوات بر ى امي، چه اينكه در بعض  در باره آا پرداخته

  .گريد ىذكر و تسبيح خداوند متعال را نيز مى پيامرب و آل او جا
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   )1(}و من اللَّيلِ فَاسجد لَه و سبحه لَيالً طَويال* و اذْكُرِ اسم ربك بكْرةً و أَصيالً {

مگاهان ياد كن و بخشي از شب را در و نام پروردگارت را بامدادان و شا
  .دراز، او را به پاكي بستاي ]هاي[برابر او سجده كن و شب 

  :و فرموده

إِنَّ يف خلْقِ السماوات و اَْألرضِ و اختالف اللَّيلِ و النهارَِ آلياتِ ُألولي اَْأللْبابِ {
 *ا وودقُع ا ويامق ونَ اللّهذْكُري الَّذين  ماواتلْقِ السونَ يف خفَكَّرتي و وبِهِمنلى جع

   )2(}و اَْألرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطالً سبحانك فَقنا عذاب النارِ 

ها و زمين، و در پي يكديگر آمدن شب و روز، براي  در آفرينش آسمان
در همه [را  همانان كه خدا. است] قانع كننده [هايي   خردمندان نشانه

كنند، و در آفرينش   ايستاده و نشسته، و به پهلو آرميده ياد مي ]احوال
 ؛اي  پروردگارا، اينها را بيهوده نيافريده ]:كه[انديشند   ها و زمين مي آسمان

  .پس ما را از عذابِ آتش دوزخ در امان بدار! منزهي تو

  :همچنين فرموده است

أَو ظَلَموا أَنفُسهم ذَكَروا اللّه فَاستغفَروا لذُنوبِهِم و  و الَّذين إِذا فَعلُوا فاحشةً{
   )3(}ما فَعلُوا و هم يعلَمون ىمن يغفر الذُّنوب إِالَّ اللّه و لَم يصروا عل

آورند   و آنان كه چون كار زشتي كنند، يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد مي

                                                         
  .26 – 25 /انسان.  1
  .191 – 190 /آل عمران.  2
  .135 /آل عمران.  3
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آمرزد؟   خواهندـ  و چه كسي جز خدا گناهان را مي  اي گناهانشان آمرزش ميو بر
  .كنند  پافشاري نمي ]كه گناه است[دانند   اند، با آنكه مي  و بر آنچه مرتكب شده

  : و باز فرموده كه
}ملَه فَرغتاس و وا اللّهفَرغتفَاس كجاؤ مهفُسوا أَنإِذْ ظَلَم مهأَن لَو ولُ  وسالر

   )1(}لَوجدوا اللّه توابا رحيما

آمدند و از خدا   و اگر آنان وقتي به خود ستم كرده بودند، پيش تو مي
كرد، قطعاً   براي آنان طلب آمرزش مي ]نيز[خواستند و پيامبر   آمرزش مي
  .يافتند  پذيرِ مهربان مي  خدا را توبه

  : و اين آيه كه
و  ىأَجل مسم ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يمتعكُم متاعا حسنا إِىلو أَن استغفروا {

   )2(}يؤت كُلَّ ذي فَضل فَضلَه

و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد، 
به مند سازد، و   بهره معين مندي نيكويي تا زماني  شما را با بهره ]تا اينكه[

  .خود عطا كند كَرمهر شايسته نعمتي از 

  : و فرمود
النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه و  ىإِنَّ اللّه و مالئكَته يصلُّونَ علَ{

                                                         
  .64 /نساء.  1
  .3 /هود.  2
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   )1(}سلِّموا تسليما

اي كساني كه ايمان  .فرستند  خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مي
  .او درود فرستيد و به فرمانش به خوبي گردن نهيدايد، بر   آورده

  : و نيز فرمود

هو * و سبحوه بكْرةً و أَصيالً * يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللّه ذكْرا كَثريا {
كانَ  النورِ و ىالَّذي يصلّي علَيكُم و مالئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَ

   )2(}بِالْمؤمنني رحيما

و صبح و * ايد، خدا را ياد كنيد، يادي بسيار   اي كساني كه ايمان آورده
اوست كسي كه با فرشتگان خود بر شما * شام او را به پاكي بستاييد 

فرستد تا شما را از تاريكيها به سوي روشنايي برآورد، و به   درود مي
  .مؤمنان همواره مهربان است

  : آمده است كه فرمود ×در حديث معتبر از حضرت امام باقر و

در تورات اصلي تحريف نشده چنين آمده است كه حضرت موسي از خدا 
پروردگارا، آيا تو به من نزديكي تا با تو نجوا كنم، يا از : سؤال كرد كه

  ؟من دوري تا با صداي بلند بخوانمت

ن همنشين كسي هستم كه اي موسي، م :خداوند نيز به او وحي فرمود كه
  .مرا ياد كند

                                                         
  .56 /احزاب.  1
  .43 – 41 /احزاب.  2
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در روزي كه جز پرده پوشش تو هيچ پوششي نيست چه : موسي گفت
  ؟كسي در زير پوشش تو است

همانان  ؛نمايم  كنند و من نيز آنان را ياد مي  كساني كه مرا ياد مي: فرمود
كنند و من   كه در راه تقرب جستن به من با يكديگر دوستي و مهرباني مي

آنان كساني هستند كه اگر بخواهم بال و ناگواري  ؛دارم  شان مينيز دوست
افتم و به واسطه آنان بال را از مردم   بر مردم زمين روا دارم به ياد آنها مي

  )1(.گردانم  باز مي

  : فرمود ×و حضرت امام صادق

 عز و جلّهر كس خدا را بسيار ياد كند خداوند : فرموده است ‘پيامبر اكرم
ست خواهد داشت و هر كس خدا را بسيار ياد كند دو برات آزادي نيز او را دو

  )2(.آزادي از آتش دوزخ و آزادي از نفاق ؛براي او نوشته خواهد گرديد

اصحاب خود آمد و به  نزد ‘و روايت شده است كه روزي پيامبر خدا
  : آنان فرمود

  .هاي بهشت گردش و تفرج كنيد  در باغ

  : گفتند

  ؟هاي بهشت چيست  باغ

صبح و شام در اين مجالس به ذكر  ؛ها مجالس ذكر است  اين باغ :رمودف

                                                         
  .1ح  350/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
  .19ح  350/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
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دارد كه جايگاه خود را در نزد خدا بداند   و هر كس دوست مي. بپردازيد
چرا كه  ؛ببيند كه خدا در نزد او از چه جايگاه و منزلتي برخوردار است

زد خداوند جايگاه بندگان را به اندازه معرفت و فرمانبرداري آنان در ن
ترين عمل شما كه   و بدانيد كه بهترين و پاكيزه. دهد  خود جايگاه مي

موجب باال رفتن درجات شما گرديده و بهترين چيزي است كه آفتاب بر 
آن دميده باشد، ذكر و ياد خداوند سبحان است، كه او خود را چنين 

و فرمود . من همنشين كسي هستم كه مرا ياد كند: توصيف كرده است كه
هاي خود شما را ياد كنم، و با اطاعت و   را ياد كنيد تا با نعمتم: كه

ها و احسان و رحمت و رضايت خويش   عبادت به يادم باشيد تا با نعمت
  )1(.از شما ياد نمايم

  اقسام ذکر ]1[

  :شود  ذكر به سه دسته تقسيم مي

  ذكر به معني خاص؛ :اول

  استغفار؛ :دوم

  .ناپيامبران و مؤمنو ساير  ‘صلوات بر پيامبر اكرم :سوم

*   *   *  

  

  
                                                         

  .6ح  350/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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   ذكر به معنى خاص .1
گردد كه انسان را به ياد   ذكر به معني خاص هر سخني را شامل مي

خداوند متعال اندازد يا نام و صفتي از او بوده و يا مشتمل بر ستايش 
و تمجيد و شكرگزاري از او باشد، اما موارد و مصاديقي نيز هست كه 

ترينِ اين   يت خاصي برخوردار است و مهمدر اين زمينه از اهم
  :مصاديق بدين قرار است

ـ 7ـ تكبير؛ 6ـ تسبيح؛ 5ـ حمد؛ 4ـ تهليل؛ 3ـ استعاذه؛ 2ـ بسمله؛ 1
  .ـ استرجاع9ـ مشيئه؛ 8حوقله؛ 

    بسمله )1(
يكي از آيات قرآن ) بسم اهللا الرحمن الرحيم(يا همان جمله معروف 

هاي آن غير از سوره برائت   كريم و بلكه يكي از آيات همه سوره
است و در بعضي از روايات آمده است كه اين آيه برترين آيه قرآن 

باشد، در همين راستا شيخ طوسي در تهذيب با سند معتبر از محمد   مي
  :بن مسلم نقل كرده است كه

و  السبع المثاني: در باره معني عبارت ×از حضرت امام صادق
است سؤال كردم كه آيا مراد از آن،  هكه در قرآن آمد القرآن العظيم
  ؟است فاحته الكتابهمان سوره 

  .آري: فرمودند

  ؟الرحمن الرحيم نيز داخل در سبع المثاني است  آيا بسم اهللا: عرض كردم
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  )1(.آري، برترينِ آنها است: فرمودند

  : نقل است كه فرمود ×و در حديث ديگري از حضرت امام باقر

تر از   نزديك ؛ه اسم اعظم خدا نزديك استبسم اهللا الرحمن الرحيم ب
  )2(.روزنه مردمك چشم به سياهي آن

  : و در روايت ديگر كه

و . اي كه از آسمان نازل گرديده بسم اهللا الرحمن الرحيم است  اولين آيه
چون اين آيه را بخواني تو را در ميان آسمان و زمين خواهد 

  )3(.پوشاند

از چنان اهميتي  ^ل بيتبسمله در نزد اه :بسمله شعار شيعه
تبديل شد كه  شيعيانبرخوردار است كه به شعار و عالمت مشخصه 

اين امر را  ؛گردند  به وسيله آن از ساير مسلمانان متمايز و متفاوت مي
  :توان در امور ذيل مالحظه كرد  مي

ـ تقيد به قرائت بسم اهللا در هنگام قرائت قرآن به عنوان جزء سوره 1
  .هاي قرآن  همه سورهفاتحه و همچنين 

ـ با صداي بلند ادا كردن بسم اهللا در نمازهايي كه بايد حمد و 2
صداي آهسته خوانده شود و در مبحث نمازهاي يوميه سوره در آن با 

                                                         
  .حبث بسم اهللا الرمحن الرحيم 24ح  8/  1 نور الثقلني حويزى، .1
  .حبث بسم اهللا الرمحن الرحيم 21ح  8/  1 نور الثقلني حويزى، .2
  .حبث بسم اهللا الرمحن الرحيم 14ح  8/  1 نور الثقلني حويزى، .3
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  .ايم  به آن اشاره كرده

  : از حكم بن عمير است كه گفت

نماز خواندم، شنيدم كه آن حضرت در نمازهاي  ‘پشت سر پيامبر اكرم
  )1(.فرمود  ز و نماز جمعه بسم اهللا را با صداي بلند ادا ميشب، رو

ـ التزام به اين مطلب كه بسم اهللا به جز سوره برائت، جزء همه 3
 ‘و پيامبر اكرم ^هاي قرآن كريم است، كه روايات اهل بيت  سوره

بر اين امر داللت داشته و رسم الخط قرآني متداول در ميان مسلمانان 
ها بسم اهللا نيز مانند ساير   است و در تمام قرآن نيز تأكيد كننده آن
  .شود  آيات نوشته مي

ـ التزام به بسم اهللا گفتن در شئون مختلف زندگي، عالوه بر آغاز 4
اي با بسم اهللا، آنان با الهام گرفتن از پيشوايان خود   كردن هر نوشته

. ندچنين عقيده دارند كه بايد همه كارهاي خود را با بسم اهللا آغاز كن
  : نيز روايت شده است كه فرمود ‘از پيامبر اكرم

   .فهو أبتر كلّ أمر ذي بال مل يبدأ ببسم اهللا الرمحن الرحيم

   .هر كار مهمي كه با بسم اهللا الرحمن الرحيم آغاز نگردد بي نتيجه خواهد ماند

   :و در روايت ديگري آمده است كه

   )2(كلّ كتاب ال يبدأ فيه بذكر اهللا فهو أقطع
                                                         

  .8/  1 الدر املنثور سيوطى، .1
  .5و  4ح/378/ 5 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  . 2
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  . اي كه با ياد خدا آغاز نگردد ناقص و ناتمام است  هر نامه يا نوشته

با علم به اين مطالب خود را مقيد به اين كار  ^شيعيان اهل بيت
اند تا جايي كه بسم اهللا گفتن با صداي بلند به عنوان يكي از   كرده
گانه مؤمن دانسته شده است و ما نيز كمي پيشتر به آن  هاي پنج  نشانه
  .داشتيم اشاره

   استعاذه )2(

استعاذه كه معني آن پناه بردن به خداوند متعال از شر شيطان است، 
اعوذ ((يا  ))اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم((عبارت از گفتن جمالتي از قبيل 
  )1(.است ))باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم

قرآن بايد در قرآن كريم نيز آمده است كه در هنگام آغاز به قرائت 
  :استعاذه انجام شود

   )2(}فَإِذا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللّه من الشيطان الرجيم{

  .خواني از شيطان مطرود به خدا پناه بر  پس چون قرآن مي

آمده است كه  ^و در روايات، در باره نماز برخي از ائمه معصومين
ر نماز، قبل از بسم اهللا استعاذه آنان هم در هنگام قرائت قرآن و هم د

  .اند  كرده  مي

از حنان بن سدير نقل شده است كه  قرب االسنادكه در روايت  چنان
                                                         

  .222ـ  217ح  84/  3 نور الثقلني حويزى، .1
  .16 /حنل . 2
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  : گفت

نماز خواندم و شنيدم كه آن حضرت با  ×پشت سر حضرت امام صادق
  : فرمود  صداي بلند مي

   )1(أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم و أعوذ باهللا أن حيضرون

  نمود   را نيز با صداي بلند ادا مي  الرمحن الرحيمبسم اهللاسپس 

  :و در روايت تهذيب آمده است

آن حضرت با صداي بلند استعاذه كرد و سپس با همان صدا بسم اهللا 
  )2(.گفت

شيخ طبرسي نيز در مجمع البيان آورده است استعاذه در هنگام تالوت 
چه در مستحب است در عدم وجوب آن ترديدي نيست چه در نماز و 

  )3(.غير نماز

از : چنين نقل كرده است ×از فرات بن احنف از حضرت امام باقر
   :فرمود آن حضرت شنيدم كه مي

اولين كتابي كه از آسمان نازل گرديده بسم اهللا الرحمن الرحيم است پس 
چون بسم اهللا الرحمن الرحيم را قرائت نمودي استعاذه چندان اهميتي 

                                                         
  ..برم  از اينكه شياطني در نزد من حضور يابند به خدا پناه مىاز شيطان رانده شده و  . 1
  .221ـ  220ح  84/  3 نور الثقلني حويزى، .2
  .385/  3 جممع البيان طربسى، .3
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  )1(.))ندارد

   تهليل )3(
، در چند جاي ))ال إله إالّ هو((يا  ))ال إله إالّ اهللا((عبارت است از گفتن 
  : كالم خدا كه فرمايد: مانند ؛قرآن نيز تهليل آمده است

شهِد اللّه أَنه ال إِله إِالّ هو و الْمالئكَةُ و أُولُوا الْعلْمِ قائما بِالْقسط ال إِله إِالّ {
زيزالْع وكيم ه2(}الْح(   

دهد كه جز او هيچ معبودي   خدا كه همواره به عدل، قيام دارد، گواهي مي
جز او، كه توانا و  ]:دهند كه  نيز گواهي مي[و دانشوران  ]او[و فرشتگان  ؛نيست

  .حكيم است، هيچ معبودي نيست

تهليل در واقع شهادت به وحدانيت خدا بوده و يكي از دو بخش شهادتين است 
  .اذان و اقامه تكرار شده و ذكر آن در تشهد همه نمازها واجب است كه در

روايات متعددي در فضيلت آن وارد شده است با اين مضمون كه هيچ 
تر از شهادت ال إله إالّ اهللا   تر و سنگين  تر، پسنديده  تر، بافضيلت  چيزي بزرگ

در راه  ×كه حضرت امام رضا الذهب ةسلسلنيست، در حديث معروف 
به خراسان آن را براي مردم نيشابور بيان فرمود، از پدران خود، از سفر 

  : ، از جبرئيل، از قول خداوند متعال چنين نقل فرمود كه‘پيامبر اكرم

شهادة ال إله إالّ اهللا حصين، من قاهلا خملصاً من قلبه دخل حصين، و من 

                                                         
  .217ح  84/  3 نور الثقلني حويزى، .1

  .18/ آل عمران . 2
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   .دخل حصين أمن من عذايب

است، هر كس خالصانه و از دل اين دژ استوار من  ال إله إالّ اهللاشهادت 
شهادت را بر زبان جاري كند به دژ و قلعه من راه يافته و هر كس به دژ 

  .و قلعه من راه يابد از عذاب من در امان است

  :همچنين در اين روايات آمده است كه

شهادت ال إله إالّ اهللا برترين كالم و سرور سخنان است و هر كس آن را 
جاري كند مستوجب بهشت بوده و هر كس در گفتن آن صادقانه بر زبان 

صادق نبوده و آن را به دروغ بر زبان جاري نمايد خون و مالش مصون 
  )1(.باشد، اما در آخرت جايگاهش در جهنم است  و محفوظ مي

، شعار مسلمانان در دنيا و سرود آنان تهليلبه همين جهت است كه 
مت است كه روايات نيز به در هنگام گذشتن از پل صراط در روز قيا

  )2(.آن اشاره دارند

و از رهگذر همين روايات است كه تهليل با صداي بلند داراي ثواب 
  .باشد  بزرگ و مضاعفي مي

تناثر ذنوبه كما  ما من مسلم يقول ال إله إالّ اهللا يرفع ا صوته فيفرغ حىت
   )3(يتناثر ورق الشجرة حتتها

                                                         
  .19ب  ،407/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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گفتن ال إله إالّ اهللا بلند كند مگر اينكه مؤمني نيست كه صداي خود را به 
  .ريزد  پس از پايان سخنش، گناهان او همچون برگ درختان فرو مي

و شك نيست كه همراه كردن شهادت دوم يعني شهادت به رسالت 
اجر و پاداش اين شهادت را دو چندان خواهد  ‘حضرت پيامبر اكرم

  .نمود

ادتين نوشته شدن يك و در بعضي از روايات آمده است كه ثواب شه
ميليون حسنه در نامه عمل انسان بوده و گفتن شهادتين موجب نجات 

  )1(.باشد  از آتش دوزخ و وارد شدن به بهشت مي

   حمد )4(
اي است كه در   اولين جمله الحمد هللا رب العالمينحمد خدا و جمله 
ن گردد و قرآن كريم عمال ما را به گفت  ادا مي بسملهقرائت نماز پس از 

آن تربيت نموده است، چه اينكه به تعبير قرآن، حمد و شكرگزاري به 
  :درگاه خداوند آخرين سخن و نيايش مؤمنان است

   }و آخر دعواهم أَن الْحمد للّه رب الْعالَمني{

ستايش ويژه [الحمد هللا رب العالمين : و پايان نيايش آنان اين است كه
  .پروردگار جهانيان است

اين سخن از زبان پيامبران و صالحان نيز مكرر در قرآن كريم ذكر 
  .ترين عمل در نزد خداوند متعال است  شده و حمد محبوب

                                                         
  .22ب  ،423/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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  :عرض كرد ×محمد بن مروان به حضرت امام صادق 

  ؟تر است  چه عملي در نزد خداوند متعال از همه كارها محبوب

  )1(.اينكه او را حمد كني: فرمود

ر هر صبح و شب بسيار خدا را حمد و ستايش همچنين رسول خدا د
  )2(.نمود  مي

   تسبيح )5(

تسبيح خداوند متعال نيز در جاي جاي قرآن كريم آمده و فرشتگان 
وقتي خود را براي جانشيني خدا در زمين مطرح نمودند به آن اين 

  :اند كه  گونه افتخار كرده

ك الدماَء و نحن نسبح بِحمدك و تجعلُ فيها من يفِْسد فيها و يسفقالُوا أَ{
لَك سقَدن{    

ها  گماري كه در آن فساد انگيزد، و خون  آيا در آن كسي را مي((: گفتند
و به  ؛كنيم  مي) تسبيح(تنزيه  ]تو را[بريزد؟ و حال آنكه ما با ستايش تو، 

  .پردازيم  تقديست مي

اي   قرآن كريم، به عنوان پديده تسبيح و تنزيه خداوند متعال به تصريح
  :گيرد  جهاني، همه كائنات را در بر مي

                                                         
  .1ح  ،380/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1
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} حبسء إِالّ ييش نإِنْ م و فيهِن نم و ضاَْألر و عبالس ماواتالس لَه حبست
   )1(}بِحمده و لكن ال تفْقَهونَ تسبيحهم إِنه كانَ حليما غَفُورا

هاي هفتگانه، زمين و هر كس كه در آنهاست او را تسبيح  آسمان
گويند، و هيچ چيز نيست مگر اينكه در حال ستايش، تسبيح او   مي
به راستي كه او همواره . يابيد  گويد، ولي شما تسبيح آنها را درنمي  مي

  .آمرزنده است ]و[بردبار 

ريم به همچنين خداوند متعال پيامبر خود و همه مؤمنان را در قرآن ك
  : كند كه  تسبيح خود تشويق مي

   )2(}فَسبح بِحمد ربك و كُن من الساجِدين{

  .كنندگان باش  پس با ستايش پروردگارت تسبيح گوي و از سجده

از آن جمله  )3(.روايات متعددي نيز در فضيلت تسبيح وارد شده است
  : كه فرمود ×از حضرت امام صادق سرائراست روايت 

   )4(.تر و به لحاظ معني رساتر از سبحان اهللا نيست  اي بر زبان سبك  مهكل

كه  ×از حضرت امام صادق عمالثواب األهمچنين روايت صدوق در 
  : فرمود

                                                         
  .44 /ءاسرا.  1
  .98 /حجر.  2
  .16ب  ،393/  15 ع احاديث الشيعهجامبروجردى،  .3
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من قال سبحان اهللا و حبمده سبحان اهللا العظيم و حبمده كتب اهللا له ثالثة 
اجلنة يسبح آالف حسنة و رفع له ثالثة آالف درجة و خيلق منها طائرا يف 

   )1( و كان أجر تسبيحه له

سبحان اهللا و بحمده سبحان اهللا العظيم و بحمده خداوند : هر كس بگويد
متعال در نامه عمل او سه هزار حسنه نوشته و سه هزار درجه بر 

آفريند كه   اي در بهشت مي  افزايد و از تسبيح وي پرنده  درجاتش مي
  .اين شخص باشد خداوند را تسبيح نموده و ثواب آن براي

   تكبير )6(
سخن از تكبير در چند جاي قرآن كريم آمده است مانند اين كالم 

   :خداوند متعال

   )2(}يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنذر و ربك فَكَبر{

و پروردگار خود را . اي كشيده رداي شب بر سر،  برخيز و بترسان
  .بزرگ دار

  : و سخن خداوند متعال كه
   )3(}ما هداكُم و لَعلَّكُم تشكُرون ىو لتكْملُوا الْعدةَ و لتكَبروا اللّه عل{

را تكميل كنيد و خدا را به پاس آنكه راهنماييتان كرده  ]مقرر[تا شماره 

                                                         
  .9ح، 396/ 15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  . 1
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  .است به بزرگي بستاييد، و باشد كه شكرگزاري كنيد

  :و نيز اين سخن كه

}ل دمقُلِ الْح و لَم و لْكي الْمف ريكش لَه كُني لَم ا ولَدذْ وختي الَّذي لَم لّه
   )1(}يكُن لَه ولي من الذُّلِّ و كَبره تكْبريا

ستايش خدايي را كه نه فرزندي گرفته و نه در جهانداري شريكي : و بگو
و او را بسيار .  باشددوستي داشته  ]نياز به[دارد و نه خوار بوده كه 

  .بزرگ شمار

تكبير نيز يكي از شعارهاي مسلمانان است كه چندين بار در اذان و 
گردد،   اقامه تكرار شده و نماز و احرام نيز با گفتن آن آغاز مي

همچنين انتقال از يك عمل به عمل ديگر در نماز نيز با گفتن اهللا اكبر 
  .پذيرد  صورت مي

ر فضيلت تكبير آمده است آن را در بيان در بعضي از روايات كه د
هيچ چيزي در نزد خداوند : فضيلت با تهليل همراه نموده است كه

تر از تهليل و تكبير نيست، يا اينكه بها و پاداش اين عمل   محبوب
  )2(.باشد  بهشت است و كفاره گناهان مي

به عالوه كه تكبير به همراه تسبيح و حمد و تهليل، از اركان تشكيل  
دهنده ذكر معروف تسبيحات اربعه است كه در ثواب و فضيلت بسيار 

                                                         
  .111 /اسراء.  1
  .24ب  ،431/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
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و در دو ركعت آخر نماز خواندن  )1(.فراوان آن رواياتي وارد شده است
  .گردد  آن جايگزين قرائت سوره فاتحه مي

   حوقله )7(

است و در قرآن نيز به  االّ باهللا قوهالحول و ال عبارت از گفتن جمله 
  : اره شده است كهاين صورت به آن اش

   )2(}و لَو ال إِذْ دخلْت جنتك قُلْت ما شاَء اللّه ال قُوةَ إِالّ بِاللّه{

ماشاء اهللا، نيرويي جز به : چرا وقتي كه وارد باغ خود شدي نگفتي
  .خدا نيست ]قدرت[

روايات متعددي نيز وارد است كه براي اين ذكر فضايل و آثاري بيان 
مله اينكه گفتن اين ذكر نگراني، اندوه، وسوسه و فقر را از داشته، از ج
برد، در تعدادي از روايات نيز آمده است كه اين ذكر گنجي از   بين مي
هاي بهشت است  يا اينكه گفتن آن انسان را چون روزي كه از   گنج

  )3(.نمايد  مادر متولد شده، از گناهان پاك مي

                                                         
، خصوصاً روايت اول اين باب كه  17ب  ،399/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .1

، و ظاهر امر اين است كه اين تسبيحات به جهت مشتمل 18نيز هست، مهچنني باب  معترب
بودن بر اين اذكار چهارگانه و جايگزين شدن آن با سوره محد كه برترين سوره قرآن است 

ن وارد شده، به حنو رواياتى كه در فضيلت آعالوه بر هاى سوم و چهارم مناز،   در ركعت
  .باشد اطالق برترين ذكر مى

  .39 /كهف.  2
  .23ب  424/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .3
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   مشيت )8(
سوره  39است كه در همان آيه  ء اهللاما شاعبارت از گفتن جمله 

كهف كه اندكي پيشتر آورديم آمده و در مبحث دعا نيز بسيار از 
فضيلت آن، و اينكه اين سخن نشانه تسليم در برابر مشيت و اراده 

اين ذكر در بعضي از اذكار خاص تعييني نيز . الهي است بحث كرديم
  .تيموارد است كه در اعمال ماه رجب به آن اشاره داش

   استرجاع )9(

است كه در هنگام ) انا هللا و انا اليه راجعون(عبارت از گفتن جمله 
شود و قرآن كريم نيز از آن اين گونه تعبير   بروز مصيبت گفته مي

  : آورده است كه

هِم أُولئك علَي* الَّذين إِذا أَصابتهم مصيبةٌ قالُوا إِنا للّه و إِنا إِلَيه راجِعون {
   )1(}صلَوات من ربهِم و رحمةٌ و أُولئك هم الْمهتدون

ما از آن خدا هستيم، و : گويند  كساني كه چون مصيبتي به آنان برسد، مي
بر ايشان درودها و رحمتي از پروردگارشان * گرديم   به سوي او باز مي

  يافتگانند   و اينها راه ]باد[

چنين  ×أويل اين جمله از حضرت اميرالمؤمنينو در بيان معني و ت
  :وارد است كه

: آورد به وي فرمود  چون شنيد اشعث بن قيس اين جمله را بر زبان مي

                                                         
  .157 – 156 /بقره . 1
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  ؟داني كه تأويل اين جمله چيست  آيا مي

  .نه، تويي كه انتهاي دانش و معرفت: عرض كرد

  : هستي آن حضرت به وي فرمود

، بر بندگي و عبوديت خود نسبت به ما همه از خداييم: گويي  اما اينكه مي
گرديم، به   و همه به سوي خدا باز مي: گويي  اي و اينكه مي  خدا اقرار كرده

  )1(.باشي  پذير مي  اي كه فاني و هالك  اين مسئله اعتراف و اقرار كرده

وارد شده است  ‘در اهميت استرجاع و فضيلت آن از پيامبر اكرم و
در دايره نور اعظم خداوند قرار  انسان را) استرجاع(كه اين خصلت، 

  )2(.دهد  مي

آيد كه استرجاع از آدابي است كه خداوند   از برخي روايات نيز بر مي
تفسير علي بن در . امت اسالمي را بدان مخصوص گردانده است

  :آمده كه ابراهيم

اندوه يعقوب در فراق يوسف : سؤال شد ×از حضرت امام صادق
  ؟چقدر بود

  : فرمود

   .اندوه هفتاد مادر فرزند از دست داده به اندازه

                                                         
اين مضمون مهچنني از ، كاىفبه نقل از اصول  455ح  144/  1 نور الثقلني حويزى، .1

  .نقل شده است ج البالغهنيز در ى حضرت عل
  .451ح  144/  1 الثقلني نور حويزى، .2
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اي دريغ بر  :دانست، از همين رو گفت  يعقوب استرجاع نمي: و فرمود
  )1(.يوسف

استرجاع آثار و فوايد ديگري نيز دارد كه آيه فوق از آنها سخن به ميان 
مانند اين كه اين  ،نيز آنها را تأكيد نموده است ^آورده و روايات اهل بيت

  .نمايد  رحمت و هدايت خداوند را به سوي بنده جلب ميكار درود و 

چه اينكه اين عمل موجب بخشيده شدن گناه بندگان از جانب 
خداوند، جبران مصيبت وارد حسن عاقبت و به دست آوردن جانشين 
شايسته گرديده، تكرار آن در هنگام يادآوري مصيبت مانند گفتن آن 

  )2(.در هنگام وقوع آن اجر و ثواب دارد

   استغفار. 2
گاه با زبان تشويق  ؛استغفار در چند جا از قرآن كريم وارد شده است

و ترغيب به اين عمل و بيان آثار و فوايد مادي و معنوي آن، مانند 
   :شريفآيه 

}ى ومسل ما إِىل أَجنسا حتاعم كُمعتمي هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتاس أَن و 
   )3(}يؤت كُلَّ ذي فَضل فَضلَه

و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد، 
مند سازد، و به   بهره معينمندي نيكويي تا زماني   شما را با بهره ]تا اينكه[

                                                         
  .456ح  144/  1 نور الثقلني حويزى، .1
  .458و  454و  453ح  144/  1 نور الثقلني حويزى، .2

  .3/هود.  3
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  .خود عطا كند كَرمهر شايسته نعمتي از 

  : يا اين آيه كه 

ا ربكُم ثُم توبوا إِلَيه يرسلِ السماَء علَيكُم مدرارا و و يا قَومِ استغفرو{
   )1(}يزِدكُم قُوةً إِىل قُوتكُم و ال تتولَّوا مجرِمني

اي قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه  و
و نيرويي بر نيروي شما از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد  ]تا[كنيد 

  .بيفزايد، و تبهكارانه روي بر مگردانيد

  :آمده است مباركو يا از قول صالحان و به زبان دعا كه در اين آيه 

} اللْ يف قُلُوبِنا غعجال ت و قُونا بِاْإلميانبس ا الَّذينوانِنِإلخ ِ لَنا و را اغْفنبر
   )2(}نك رؤف رحيمللَّذين آمنوا ربنا إِ

پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشي 
هيچ [اند   گرفتند ببخشاي، و در دلهايمان نسبت به كساني كه ايمان آورده

  .پروردگارا، راستي كه تو رئوف و مهرباني. اي مگذار  كينه] گونه

ه و در هر شرايطي فرصت و يا به زبان تأكيد بر اين نكته كه هموار
  :توبه و مغفرت وجود دارد مانند آيه كريمه

أَنفُِسهِم ال تقْنطُوا من رحمة اللّه إِنَّ اللّه  ىقُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا عل{

                                                         
  .52  /هود.  1
  .10 /حشر.  2
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   )1(}يغفر الذُّنوب جميعا

ـ از رحمت ايد   روي روا داشته  اي بندگان من ـ كه بر خويشتن زياده :بگو
  .آمرزد  در حقيقت، خدا همه گناهان را مي. خدا نوميد مشويد

ها مانند بيان اسباب مغفرت و آمرزش، يا اينكه   گاه نيز با ساير روش
ممكن است در اثر تأخير در اين عمل راه آن بسته شود و فرصت 

هاي رسيدن به آمرزش،   انجام آن از انسان سلب گردد، يا توضيح راه
  .تأكيد و تشويق اعمال داشته است بر اين امر

روايات متعددي نيز در بيان فضيلت استغفار و آثار آن وارد شده است كه 
  : چه اينكه در فضيلت استغفار آمده است ؛مثال استغفار بهترين دعا است

 بندد، پس آنها را با استغفار جال دهيد  ها نيز مانند مس زنگار مي  همانا دل
تغفار كند نامه عمل او با درخشش خاصي به اي زياد اس  چون بنده و

  )2(.رود  آسمان باال مي

استغفار نيز به جهت آن كه نشانه توبه و انابه بندگان به درگاه خداوند متعال 
  )3(.باشد  اند، واجب مي  از گناهاني است كه مرتكب آن گرديده

                                                         
  .53 /زمر.  1
  .11و  3و  1ح  493/  15 جامع احاديث الشيعهبروجردى،  .2
ا آن گناهان را احساس منوده و به درگاه خداوند گناهاىن كه بندگان خدا مرتكب آا شده ي .3

كنند داراى درجات و مراتىب هستند، چون ممكن است از  متعال از آا توبه و استغفار مى
گناهان كبريه بوده و يا حىت ممكن است شرك خفى و يا شرك آشكار به ذات اقدس اهلى 

تعبري  ))لَمم((وند در قرآن از آا به اى باشد كه خدا  اجياد منايند و ممكن است از گناهان صغريه
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توبه به درگاه خداوند متعال نيز كه استغفار نشانه آن است از واجبات 
رعي الهي است، به همين جهت است كه ترك آن معصيت و گناه به ش

آيد و ممكن است در اثر تأخير در انجام آن، گناهان   حساب مي
صغيره انسان تبديل به كبيره شده و در مقابل، انجام اين عمل كار 

تواند گناهان كبيره را به رحمت و   اي است كه مي  خوب و حسنه
  : ديث شريف آمده استدر ح. آمرزش الهي مبدل نمايد

   )1(ال صغرية مع اإلصرار و ال كبرية مع اإلستغفار

ماند و گناه كبيره نيز با   گناه صغيره با اصرار و مداومت صغيره باقي نمي
  .ماند  استغفار باقي نمي

و در بعضي از روايات، اصرار بر صغيره به ترك استغفار و توبه تفسير 
  )2(.شده است

از پدر بزرگوارش حضرت امام  ×ام صادقدر روايتي از حضرت ام
  : آمده است كه فرمود ‘از رسول خدا ×باقر

                                                                                                             
كرده است، گاه نيز ممكن است غفلت و فراموشى يا ترك اوىل بوده و انسان مؤمن و صاحل آن 
را براى خود گناه بداند، شايد هم كوتاهى در اداى شكر نعمت پروردگار يا اداى واجبات 

ن ديىن، ترك حمبت و دوسىت مؤمن اهلى، يا كوتاهى در رسيدگى به فقرا و نيازمندان يا برادرا
و اگر چه معىن اصطالحى و فقهى گناه بر بعضى از . اجنام عمل مكروه و امثال اينها بوده باشد

تواند براى كساىن كه در درجات باالى معرفت و كماالت  گردد اما مى اين عناوين منطبق منى
  .شدانساىن قرار دارند، موردى براى طلب مغفرت و استغفار بوده با

  3ح، 11/268 وسائل الشيعهى، حر عامل . 1
  4ح  ،268/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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كسي كه : چهار صفت است كه اگر در كسي باشد در نور اعظم خدا است
شهادت به وحدانيت خدا و رسالت و پيامبري من، او را از گناهان باز دارد، 

ه به سوي او همه از خداييم و هم: كسي كه اگر مصيبتي به وي رسد بگويد
سپاس و حمد : گرديم، كسي كه چون خيري به او رسيد بگويد  باز مي

پروردگار جهانيان را است و كسي كه چون خطا و اشتباهي از او سر زد 
  )1(.گردم  از خداوند طلب آمرزش و مغفرت نموده و به سوي او باز مي: بگويد

  : و در روايت معتبري از معاويه بن عمار نقل است كه گفت

  : فرمود  شنيدم كه مي ×از حضرت امام صادق

هنگامي كه بنده خدا توبه نصوح و استواري بنمايد خداوند متعال او را 
  .پوشاند  دهد و در دنيا و آخرت گناهانش را مي  مهلت مي

  ؟به چه صورت گناهان او را خواهد پوشاند: گفتم

اند   وشتهخداوند گناهاني را كه دو ملك موكل نوشتن پرونده او ن: فرمود
كند كه گناهان او را   برد، و به اعضا و جوارح او وحي مي  از ياد آنها مي

هايي از زمين كه در آنها گناه كرده است   كتمان كنيد، همچنين به مكان
گناهاني كه در روي شما انجام داده است را كتمان كنيد، : كند  وحي مي

شاهدي بر گناه وي كند كه هيچ   اي مالقات مي  بنا بر اين خدا را به گونه
   )2(.وجود ندارد

توبه نصوح نيز آن است كه باطن توبه كننده مانند ظاهر يا بهتر از 
                                                         

  18ح  ،356/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .1ح  ،357/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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   )1(.ظاهرش باشد

روايت شده است كه  ×در بيان اهميت استغفار از حضرت امام صادق
  : فرمود

مؤمني نيست كه در يك شبانه روز چهل گناه كبيره انجام داده باشد و 
كنم از خدايي كه   طلب آمرزش مي: ن گشته و بگويدسپس نادم و پشيما

خدايي جز او نيست، خدايي كه زنده و برپادارنده همه چيز است، خدايي 
خواهم كه   كه خالق آسمان و زمين و با شكوه و ارجمند است و از او مي

بر محمد و آل او درود فرستاده و گناه مرا ببخشايد، مگر اينكه خداوند او 
، ولي كسي كه در يك شبانه روز بيش از چهل گناه را خواهد بخشيد

  )2(.كبيره انجام دهد خيري در او نيست

  )3(.چه اينكه وارد است كه استغفار از اركان ايمان است

   حد استغفار) 1(

. حدود استغفار نيز مشخص شده است ^در حديث اهل بيت
دان همچنين اين نكته كه استغفار بايد حقيقي و برخاسته از قلب و وج

در كتاب . و همراه با پشيماني از گناه و قصد جدي بر ترك آن باشد
در ضمن سخناني كه ميان كميل بن زياد و حضرت  تحف العقول
  : رد و بدل شده است آمده ×اميرالمؤمنين

                                                         
  .2و  1ح  ،361/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
  .3ح  ،264/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .9ح  ،264/  11 وسائل الشيعهى، عاملحر  .3
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شود كه بنده خدا مرتكب گناهي   گاه مي: به آن حضرت عرضه داشتم
  ؟استغفار چيست دحكند،   شود و سپس از گناه خود استغفار مي  مي

اين است كه چون گناهي از بنده خدا سر زد با : آن حضرت فرمودند
  . استغفر اهللا: حركت دادن بگويد

  ؟گفتم حركت دادن يعني چه

يعني حركت دادن لبها و زبان، و قصد داشته باشد كه اين سخن : فرمود
  .زباني را با حقيقت پشتيباني كند

  ؟مراد از حقيقت چيست: گفتم

اينكه قلب وي سخنش را تصديق نموده و به حقيقت تصميم داشته : دفرمو
  .باشد كه به گناهي كه از آن استغفار كرده باز نگردد

  ؟اگر من چنين كنم آيا از استغفار كنندگان خواهم بود: كميل گفت

  .نه: فرمود

  ؟چرا: كميل گفت

  .اي  چون هنوز به اصل استغفار نرسيده: فرمود

  ؟فار چيستاصل استغ: كميل گفت 

اي   اينكه با اين توبه، در عمل نيز از گناهي كه از آن استغفار كرده: فرمود
اي   و استغفار و ترك گناه واژه. برگردي كه اين اولين درجه عابدان است

  .كند  است كه بر شش معني داللت مي

  .اول اينكه از گذشته خود پشيمان باشي

  .اه باز نگرديدوم اينكه تصميم داشته باشي، هرگز به آن گن
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  .سوم اينكه حقوق مردم را كه بر عهده داري به آنان بازگرداني

  .چهارم اينكه حقوق واجب خدا را كه از تو فوت شده است به جا آوري

پنجم اينكه گوشتي را كه با مال حرام و گناه بر تنت روييده آب كني تا  
  .پوست به استخوانت رسيده و از نو گوشت بياورد

اي   مان گونه كه طعم و لذت گناه را به بدن خود چشاندهششم اينكه ه
  )1(.سختي عبادت را نيز به آن بچشاني

   تعجيل در استغفار) 2(

و الزم است كه استغفار با فوريت و عدم تأخير همراه باشد، كه در 
  :قرآن كريم آمده است

}وذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فاحإِذا فَع وا الَّذينفَرغتفَاس وا اللّه
وبِهِمذُن2(}ل(   

و آنان كه چون كار زشتي كنند، يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد 
  .خواهند  آورند و براي گناهانشان آمرزش مي  مي

در اين باره در حديث . در روايات نيز بر اين نكته تأكيد شده است و
  : ت كه فرمودنقل شده اس ×معتبري از حضرت امام صادق

يابد، اگر در اين   هر كس گناهي انجام دهد هفت ساعت از روز مهلت مي

                                                         
  .134ـ  133 /حتف العقول .1

  .125 /آل عمران . 2
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))استغفر اهللا الذي ال إله إالّ هو احلي القيوم(( :مدت سه بار گفت
آن گناه  )1( 

  )2(.شود  در پرونده او نوشته نمي

  : و در حديث معتبر ديگري از زراره نقل است كه گفت

   :فرمود كهشنيدم  ×از حضرت امام صادق

چون بنده خدا گناهي انجام دهد از صبح آن روز تا شب مهلت 
يابد، اگر در اين مدت استغفار كرد، آن گناه در پرونده او نوشته   مي
   )3(.شود  نمي

   :فرمود ×و امام صادق

  : چون اين آيه نازل گرديد كه

}ذَكَو مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَوشلُوا فاحإِذا فَع وا الَّذينفَرغتفَاس وا اللّهر
وبِهِمذُن4(}ل(   

در مكه باال رفت و با صداي بلند عفريتان  ثورابليس از كوهي به نام 
: تحت امر خود را فرا خواند و چون همه آنها به دورش جمع شدند گفت

اي از جانب خدا نازل شده است، حال چه كسي از شما راه   چنين آيه
                                                         

كنم از خداىي كه خداىي جز او نيست، خداىي كه زنده و برپادارنده   طلب آمرزش مى .1
  مهه چيز است

  .2ح  ،351/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
  .4ح  ،351/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .3

آورند و   آنان كه چون كار زشىت كنند، يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد مى و . 4
  خواهند  براى گناهانشان آمرزش مى
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  .اي براي آن دارد  چاره

من براي خنثي كردن آن چنين و : اي از ميان آنان گفت  شيطان سالخورده
  .كنم  چنان مي

  .راه حل تو كارايي ندارد: گفت 

  :ديگري برخاست و سخني مانند شيطان اول گفت

  .خوري  تو به درد اين كار نمي: و باز ابليس گفت

چاره اين : برخاست و گفت خناسدر اين هنگام شيطاني به نام وسواس 
  .ار به دست من استك

  ؟با چه ترفندي: ابليس گفت

هاي دروغين وادار به گناهشان   ابتدا آنان را فريفته و با وعده: گفت
  .برم  كنم، سپس چون در گناه افتادند، استغفار را از ياد آنان مي  مي

تو شايسته اين كاري و او را تا روز قيامت مأمور و موكل : ابليس گفت
  )1(.بر اين كار كرد

  : در روايت ديگري از سفيان بن سمط نقل است كه گفتو 

  : اند  فرموده ×حضرت امام صادق

اي خير بخواهد و آن بنده مرتكب   براي بنده عز و جلّچون خداوند 
گناهي شود، به دنبال آن گناه ناراحتي و عذابي براي او ايجاد كرده و وي 

                                                         
  .7ح  ،351/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1



232 8در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

اي شر مقدر   براي بنده عز و جلّاندازد، و اگر خداوند   را به ياد استغفار مي
كرده باشد به دنبال گناه وي، به او نعمت بخشيده و ياد استغفار را از 

برد تا در گناه غرق شود، و اين معني سخن خداوند است   خاطر وي مي
 ]گريبان[اي كه در نيابند   به تدريج آنان را به گونه{: فرمايد  كه مي

  )1(.گناهيعني با نعمت دادن در هنگام  }خواهيم گرفت

و بهترين نوع استغفار آن است كه با بردن نام گناه با عنوان خاص يا 
  . عام همراه باشد

   :فرمود ×و امام باقر

   .به خدا سوگند جز كسي كه اقرار به گناه كند از بند گناه خالصي نخواهد يافت

  :فرمودند ×حضرت امام باقر: و نيز گويد كه

   .كفي بالندم توبه

  )2(.ه براي توبه كافي استپشيماني از گنا

  : فرمود ×همچنين امام باقر
يكي اينكه به : دو خصلت نخواسته است زبه خدا سوگند كه خداوند از مردم ج

هاي او اقرار و اعتراف كنند تا بر نعمت آنان بيافزايد، و ديگر اينكه به   نعمت
  )3(.گناهان خود اعتراف كنند تا آن گناهان را بر ايشان بيامرزد

ناه تمرد از فرمان خداوند متعال و خارج شدن از اطاعت و بندگي او و گ
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گناهي بزرگ است و به همين جهت اگر به صورت آشكار و در مأل عام 
تر و مستوجب اشد مجازات خواهد بود،   صورت پذيرد عقوبت آن سخت

اما اگر بنده خدا گناه خود را از روي حيا از خداوند متعال و خجالت از 
شود كه اين گناه را از   به صورت پنهاني انجام دهد معلوم ميگناه خود 

روي ضعف اراده در برابر شهوات انجام داده و در عين حال نشان از وجود 
اي براي بازگشت و انابه به   حالت خشيت دروني وي دارد كه خود انگيزه
  . باشد  سوي خداوند متعال و طلب مغفرت از او مي

  : مودفر ‘در اين رابطه رسول خدا
كسي كه كار خوب خود را پنهان كند پاداش عملش هفتاد برابر شده، 

خود را آشكارا انجام دهد بدبخت و وانهاده بوده و كسي كسي كه گناه 
  )1(.كه مخفيانه گناه كند مستحق آمرزش است

توان به   با مرور كلي بر مباحثي كه در باره استغفار مطرح شد مي
ه استغفار عالوه بر نقشي كه در از بين اهميت استغفار پي برد و اينك

بردن گناهان يا جلوگيري از باقي ماندن آنها در نامه اعمال انسان 
  .دارد، ركني از اركان ايمان و سير تكاملي انسان نيز هست

بايد داراي محتواي قلبي و   همچنان كه دانستيم استغفار زباني مي
  .ته باشدوجداني نيز بوده و نشان از توبه نصوح شخص داش

  : نقل شده است كه فرمود ×و در حديث معتبري از حضرت امام صادق

استغفار  عز و جلّرسول خدا همه روزه هفتاد مرتبه به درگاه خداوند 
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  .نمود  نموده و هفتاد مرتبه به سوي خداوند توبه مي

أستغفر : فرمود  آيا پيامبر مي: به آن حضرت عرض كردم: راوي گويد
  ؟ اهللا و أتوب إليه

أستغفر اهللا، أستغفر اهللا و هفتاد : فرمود  آن حضرت هفتاد بار مي: فرمود
  )1(.أتوب إلي اهللا، أتوب إلي اهللا: فرمود  بار نيز مي

   صلوات بر محمد و آل محمد. 3
  : در قرآن كريم به فرستادن صلوات بر پيامبر امر شده است

بِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه و الن ىإِنَّ اللّه و مالئكَته يصلُّونَ علَ{
   )2(}سلِّموا تسليما

اي كساني كه ايمان  .فرستند  خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مي
  .ايد، بر او درود فرستيد و به فرمانش بخوبي گردن نهيد  آورده

لذا فرستادن صلوات بر آن حضرت در نزد همه مسلمانان از واجبات 
چرا كه صلوات  ؛باشد  شرعي بوده و هيچ نمازي بدون آن صحيح نمي
  .بر پيامبر و آل او از اجزاي تشهد نماز است

در اينجا به بعضي از متون روايي كه در باره فضيلت صلوات بر حضرت 
و آثار و فوايد و كيفيت و حكم آن در هنگامي كه نام مبارك پيامبر  ‘محمد
است اشاره خواهيم نمود كه اين مسئله مورد  شود وارد شده  برده مي ‘اكرم
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اهميت خاصي به  ^اتفاق نظر همه مسلمانان است، اگر چه پيروان اهل بيت
هاي   اند و چنان به انجام آن مقيد و ملتزم هستند كه اين عمل از ويژگي  آن داده

  .مشخصه آنان در برابر اصحاب ساير مذاهب در آمده است

متعددي وارد شده است از آن جمله  در باره فضيلت صلوات روايات
است روايتي كه شيخ كليني در كافي با سند معتبر از حضرت امام 

  : نقل كرده است كه فرمود ’صادق يا حضرت امام باقر

تر از صلوات بر محمد   در ترازوي اعمال انسان در قيامت هيچ چيز سنگين
گذارند و از   ميشود كه اعمال مردي را در ترازو   گاه مي. و آل محمد نيست
هايي را كه بر پيامبر فرستاده بر   آيد، آنگاه صلوات تر مي  حد نصاب سبك

  )1(.رود  كنند و اعمال او از حد نصاب باالتر مي  آن اضافه مي

 مانند ؛همين مضمون به طرق متعدد و به بيانات مختلف بيان شده است
  : كه فرمود ‘از پيامبر اكرم روايتي

هر كس . نشينم  ار ميزان يا ترازوي حساب ميمن در روز قيامت در كن
هايي را كه بر من   تر بود، صلوات  گناهانش از كارهاي نيك وي سنگين

  .كنم  آورم و كارهاي خوب او را با آنها سنگين مي  فرستاده مي

كسي كه بر من صلوات بفرستد وارد جهنم : و مثل اين روايت كه
ند راه بهشت را گم كرده شود، و كسي كه صلوات بر من را فراموش ك  نمي

  )2(.صلوات در نزد خداوند با تسبيح و تهليل و تكبير برابر است يا است 
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   فوايد صلوات بر محمد و آل محمد) 1(
و از فوايد صلوات بر پيامبر و آل او اين است كه اين عمل خانه 

كند، در اين راستا شيخ صدوق در   گناهان انسان را به كلي ويران مي
نقل كرده است كه  ×از حضرت اميرالمؤمنين االعمالثواب كتاب 
  : فرمود

  .تر از آب براي آتش است  براي گناهان نابود كننده ‘صلوات بر پيامبر

نقل كرده است  اماليو  عيون اخبار الرضاو نيز شيخ صدوق در كتاب 
  : كه

  )1(.كند  گناهان را به كلي ويران و نابود مي ‘صلوات بر پيامبر اكرم

برد،   فوايد ديگر آن اين است كه اين عمل نفاق را از بين مي باز از و
در اين زمينه كليني با سند معتبر، همچنين صدوق از حضرت امام 

  : اند كه فرمود  نقل نموده ×صادق

صداي خود را به فرستادن صلوات بر من بلند كنيد كه اين كار نفاق را از 
  .برد  بين مي

  : آمده كه ‘خداو در روايت معتبر ديگري از رسول 

  )2(.برد  همانا صلوات بر من و خاندانم نفاق را از بين مي

از ديگر فوايد و آثار صلوات بر محمد و آل محمد نيز اين است 
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نيز  ‘شود و از پيامبر اكرم  استحقاق شفاعت آنان ميكه موجب 
   :روايت شده است كه فرمود

شفاعت من اي علي، هر كس هر روز يا هر شب بر من صلوات بفرستد 
  )1(.باشد) گناهان بزرگ(آيد اگر چه از اهل كبائر   بر وي الزم مي

از ديگر فوايد صلوات اين است كه درود و رحمت الهي را بر فرستنده 
 ؛كند و روايات متعددي در اين زمينه وارد شده است  صلوات نازل مي

  : كه فرمود ×از جمله روايت كافي از حضرت امام صادق

چرا كه  ؛شود بر او بسيار درود فرستيد  برده مي ‘اكرم چون نام پيامبر
بفرستد خداوند متعال هزار درود  ‘هر كس يك صلوات بر پيامبر اكرم

در هزار صف از فرشتگان بر وي خواهد فرستاد، و چون خدا و فرشتگان 
ماند   بر چنين شخصي درود فرستادند، چيزي از مخلوقات خدا باقي نمي

  )2(.فرستد  ه خدا درود ميمگر اينكه بر اين بند

از حضرت  جعفرياتهمچنين روايت ذيل كه در كتاب 
آمده است نيز متضمن فوايد  ‘، به نقل از رسول خدا×اميرالمؤمنين

  : آنجا كه فرمود ؛ديگري براي صلوات است

صلوات شما بر من جواز باال رفتن دعاي : فرموده است ‘پيامبر اكرم
  )3(.هاي شما است  نشما، رضايت پروردگار و زكات بد
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   چگونگى فرستادن صلوات) 2(

در روايات بر اين نكته تأكيد شده است كه طريقه فرستادن صلوات، 
مانند صلوات بر حضرت ابراهيم و آل ابراهيم، درود فرستادن بر محمد 

در اين رابطه روايات متعدد وارد شده و به . و آل محمد است
دن اين صلوات را بيان داشته هاي گوناگون دستور العمل فرستا  صورت

  :كنيم  است كه در اينجا به دو مورد از اين روايات اشاره مي

با  ×عيون اخبار الرضاروايتي است كه صدوق در كتاب : اول
  : نقل كرده است كه گفت ريان بن صلتسند معتبر از 

در شهر مرو در مجلس مأمون كه جمعي از دانشمندان  ×حضرت رضا
مرا : در آن شركت داشتند حضور پيدا كرد، مأمون گفتعراق و خراسان 

 مااو : فرمود ×تا آنجا كه حضرت رضا ـ از معني اين آيه خبر دهيد
النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه و  ىإِنَّ اللّه و مالئكَته يصلُّونَ علَ{

  :عرض كردند ‘اكرم مردم به پيامبر  )1(}سلِّموا تسليما

اي رسول خدا، ما كيفيت سالم كردن بر تو را دانستيم اما كيفيت صلوات  
اللهم صل علي محمد وآل  :بگوييد: بر تو چگونه است؟ فرمود) درود(

) 2(.محمد كما صليت علي ابراهيم انك حميد مجيد
آيا در ميان  اي مردم، 

                                                         
ايد، بر او درود   كساىن كه اميان آوردهاى  .فرستند  خدا و فرشتگانش بر پيامرب درود مى . 1

  .فرستيد و به فرمانش به خوىب گردن يد
كه بر ابراهيم و آل ابراهيم درود  خداوندا، بر حممد و آل حممد درود فرست چنان . 2

  .فرستادى كه تو ستوده و بزرگوارى
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  ؟شما در صحت اين مطلب اختالفي هست

  .نه: سخ دادنددانشمندان پا

اين حديث از آن دسته رواياتي است كه اصالً : مأمون نيز گفت
  )1(.اختالفي در باره آن نبوده و مورد اجماع امت است

  : ليلي كه گفت روايتي است از ابن ابي: دوم

اي به تو اهدا   آيا هديه: كعب بن عجزه را مالقات نمودم، وي به من گفت
ما : آمد، به آن حضرت عرض كرديم نكنم؟ روزي رسول خدا به سوي ما
بر شما ) صلوات(دانيم كيفيت درود   كيفيت سالم كردن به شما را مي

  ؟چگونه است

  : فرمود

إبراهيم و آل  ىحممد و آل حممد كما صلّيت عل ىاللّهم صلّ عل :بگوييد
إبراهيم و آل  ىحممد وآل حممد كما باركت عل ىإبراهيم، و بارك عل
  )2(يدإبراهيم إنه محيد جم

يا ) و آله: (در روايات بر اين نكته نيز تأكيد شده است كه بايد كلمه و
بيايد و ترك آن در  ‘نيز در صلوات بر پيامبر اكرم) و اهل بيته(

نيز از اين  ‘حقيقت ظلم به آل رسول خدا بوده و خود پيامبر اكرم
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كار نهي فرموده و صلوات بدون ذكر آل را صلوات ناقص و بدون 
  .ناميده است دنباله

  : نقل كرده است كه فرمود ×مرحوم كليني از حضرت امام صادق

: گفت  پدرم از مردي كه به پرده خانه كعبه آويخته بود شنيد كه مي
بنده خدا، صلوات خود را : به او فرمود. خداوندا، بر محمد درود فرست

خدايا بر محمد و اهل بيت او : بگو. در حق ما ستم نكن. ناقص نكن
  )1(.د فرستدرو

  : است كه فرمود ‘و از رسول خدا

أهل بييت و ال تقطعوهم، فانّ كلّ  ال تصلّوا علي صالة مبتورة، بل صلوا إىل
   )2(نسب و سبب يوم القيامة منقطع إالّ نسيب

صلوات ناقص بر من نفرستيد، بلكه با اهل بيت من پيوند نموده و از آنان 
من هر گونه رابطه فاميلي قطع  جدا نشويد كه در روز قيامت جز نسب

  .خواهد شد

   موارد فرستادن صلوات) 3(
در روايات آمده است كه در چند جا فرستادن صلوات مستحب بوده 

  :و داراي آثار وضعي خاصي است

ـ در هنگام دعا، قبال نيز در بحث دعا اشاره كرديم كه فرستادن 1
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وردار است و صلوات در ابتدا و انتهاي هر دعا از چه اهميتي برخ
  .گردد  باعث باال رفتن دعا مي

  .ـ در تعقيبات نماز، گذشته از وجوب ذكر صلوات در تشهد نماز2

هاي مبارك شعبان و رمضان و   ـ در شب و روز جمعه، همچنين در ايام ماه3
  .ها  ديگر ماه

  .افتد  ـ در هنگامي كه انسان به ياد خدا مي4

    :گويد مي در اين رابطه عبداهللا بن عبداهللا دهقان

معني آيه : داخل شدم، آن حضرت به من فرمود ×بر حضرت امام رضا
  ؟چيست }ىو ذَكَر اسم ربه فَصلّ{: كريمه

هر گاه انسان نام پروردگارش را ياد كرد بر خيزد و نماز : عرض كردم
  . گزار

  : آن حضرت به من فرمود

بر بندگان بار  اگر چنين باشد خداوند متعال تكليف بيش از حد طاقت
  ؟كرده است

  ؟فدايت شوم، پس مراد از آيه چيست: عرض كردم

هرگاه پروردگار خود را ياد كرد بر محمد و آل او درود : فرمود
  )1(.فرستد
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  .ـ در هنگام ياد كردن و بردن نام يكي از پيامبران خدا5

   :گويد مي در اين باره معاويه بن عمار

ان را بردم و بر او درود از پيامبرنام يكي  ×در نزد حضرت امام صادق
  .فرستادم

  : آن حضرت به من فرمود

هنگامي كه يكي از پيامبران را ياد كردي ياد آنان را ابتدا با درود بر حضرت 
درود خدا بر محمد و آل . محمد آغاز كن و سپس بر آن پيامبر درود فرست

  )1(.محمد و بر همه پيامبران باد

  .ن سخنـ در هنگام به پايان برد6

آقا و مواليم : در اين رابطه نيز حسن بن عبداهللا رازي تميمي گفت
  : بر من روايت كرد و فرمود ×حضرت علي بن موسي الرضا
: قال ’حدثين أيب جعفر بن حممد: قال ’حدثين أيب موسى بن جعفر
ثين أيب حممد بن عليبن احلسني: قال ’حد ثين أيب عليقال ’حد :

: قال ×طالب  حدثين أيب علي بن أيب: قال ’ بن عليحدثين أيب احلسني
   )2(من كان آخر كالمه الصالة علي و على علي دخل اجلنة: ‘قال رسول اهللا

پدرم جعفر بن : بر من روايت كرد و گفت ’پدرم موسي بن جعفر
بر من روايت  ’پدرم محمد بن علي: بر من روايت كرد و گفت ’محمد
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پدرم : بر من روايت كرد و گفت ’ن الحسينپدرم علي ب: كرد و گفت
 ×طالب  پدرم علي بن ابي: بر من روايت كرد و گفت ’حسين بن علي

كسي كه هميشه : فرموده است ‘رسول خدا: بر من روايت كرد و گفت
سخن خود را با صلوات بر من و صلوات بر علي به پايان آورد، وارد بهشت 

  .خواهد شد

زي، كه اين كار باعث نوراني شدن دل ـ در هنگام فراموش كردن چي7
  .گردد  و به ياد آوردن مطلب فراموش شده مي

  : روايت كرده است كه فرمود ×ابوهاشم جعفري از حضرت امام باقر

و سلمان  ×به همراه حضرت امام حسن ×روزي حضرت اميرالمؤمنين
 )1(×تا آنجا كه حضرت امام حسن ـآمدند  مي رضي اهللا عنهفارسي
و اما آنچه در باره مسئله فراموشي و يادآوري پرسيدي،  ـ :فرمود

است كه  اى يا حقّهپاسخش اين است كه قلب هر مردي در درون محفظه 
سرپوشي بر آن نهاده شده است، بنا بر اين اگر وقتي چيزي را فراموش 
كرد بر محمد و آل محمد درود و صلوات كاملي بفرستد، سرپوش از 

ش نوراني شده و آنچه را كه از ياد برده دو باره روي محفظه كنار رفته دل
آورد، اما اگر بر محمد و آل محمد صلوات نفرستد يا صلوات  به خاطر مي

او ناقص باشد، سر پوش روي محفظه باقي مانده و دلش تاريك 

                                                         
سه سؤال پرسيد و  ×اين سخن در پاسخ سؤال دوم مردى است كه از حضرت امرياملؤمنني .1

  .واگذار منود ـ مترجم  ×ا به فرزندش حضرت امام حسنآن حضرت پاسخ آن سؤاالت ر
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  )1(.ماند مي

  دیدگاه کلى در باره موارد ذکر ]2[

و غروب  آيد كه اگر چه صبح  از آيات شريف قرآن چنين بر مي
رود، اما وقت خاصي براي ذكر   بهترين وقت براي ذكر به شمار مي

وجود ندارد و صبح و شب نيز به عنوان اينكه ابتدا و مبدأ تقسيم دو 
وقت اصلي انسان يعني روز و شب هستند از اين فضيلت برخوردار 

  .اند  شده

از  آيات مبارك و روايات شريف نيز بر مطلق بودن وقت ذكر داللت دارند
  : فرمايد  جمله اين آيات اين آيه است كه خداوند متعال در آن مي

) 2(}يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللّه ذكْرا كَثريا{
   

  .ايد، خدا را ياد كنيد، يادي بسيار  اي كساني كه ايمان آورده

  .در روايات نيز مطالبي آمده كه در تأييد و تأكيد بر همين نكته است

  : فرمود ×ضرت امام صادقح

غير از ذكر و ياد پروردگار متعال چيزي نيست مگر اينكه حد و مرزي 
مثال وقتي واجبات الهي انجام . دارد، اما ذكر خدا را حد و مرزي نيست

رسد، يا چون روزه ماه رمضان گرفته شد به   شد حد آنها به پايان مي
يد به حد نهايت خود نهايت خود رسيده يا مثال فريضه حج چون ادا گرد
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به  عز و جلّاما ذكر خدا را نهايت و پاياني نيست و خداوند . رسد  مي
   .شود و براي آن حد و نهايتي قرار نداده است  مقدار كم آن راضي نمي

يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا {: سپس آن حضرت اين آيه را تالوت نمود كه
)1(}بحوه بكْرةً و أَصيالًو س* اللّه ذكْرا كَثريا 

    

سپس  در اين آيه خداوند براي ذكر حدي قرار نداده است: سپس فرمود
من به همراه او راه . گفت  نيز بسيار ذكر مي) ×امام باقر(پدرم : فرمود
نشستم و او در   رفتم و او در حال ذكر بود، با وي در سر سفره غذا مي مي

گفت   با او سخن گفته و او نيز با آنها سخن ميياد خداوند متعال بود، مردم 
شد تا از ذكر و ياد خدا غافل شود، من زبان او را  اما اين امر موجب نمي

  ديدم كه به كامش چسبيده و به ذكر ال إله إالّ اهللا مشغول است  مي

داد تا وقت طلوع آفتاب ذكر خدا   كرد و به ما دستور مي  او ما را جمع مي
داد تا قرآن   نان كه توان قرائت قرآن داشتند دستور ميبگوييم، او به آ

داد   تالوت كنند و به آنان كه هنوز قادر به خواندن قرآن نبودند دستور مي
اي كه در آن قرآن خوانده شود و خداوند متعال در   خانه. تا ذكر بگويند

آن ياد گردد، بركتش افزون گشته، فرشتگان در آن حضور يافته و 
اي چنان براي اهل آسمان   چنين خانه ؛كنند  ترك مي شياطين آن را

اي كه   ترين ستاره آسمان براي اهل زمين، اما خانه  درخشد كه نوراني  مي
در آن ذكر نگردد، كم  عز و جلّدر آن قرآن خوانده نشود و خداوند 

                                                         
  .و صبح و شام او را به پاكى بستاييد* ايد، خدا را ياد كنيد، يادى بسيار   اى كساىن كه اميان آورده . 1
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  )1(.گذارند  بركت بوده، فرشتگان آن را ترك نموده و شياطين در آن پا مي

احوال در روايات و اخبار، اوقات و موارد خاصي هم براي  اما با همه اين
آيد كه فضيلت ذكر   ذكر تعيين شده است كه از آن دسته روايات چنين بر مي

در اين مواقع بيشتر و استحباب آن به لحاظ موقعيت زماني، مكاني يا 
و اين مطلق . استحقاقي مؤكّدتر است، كه از جمله آنها صبح و غروب است

ماني از يك سو و اختصاص دادن آن به زماني خاص از سوي گذاشتن ز
  .نمايد  ديگر ابعاد نظريه اسالم را در مسئله ذكر براي ما آشكار مي

در اينجا به بعضي از موارد و مواقعي كه بر انجام ذكر در آنها تأكيد 
بيشتري شده است اشاره نموده و سپس به بيان ابعاد نظريه اسالم در 

  .دازيمپر  مسئله ذكر مي
  مواقع ذکر] 3[

هاي الهي با ذكر خداوند به شكر و حمد، يا وقت   ـ هنگام بروز نعمت1
محمد : فشار فقر با ذكر حوقله، محمد بن يوسف روايت كرده است كه

 ^از پدران بزرگوارش ×بن جعفر از پدرش حضرت امام صادق
   :فرمود ‘پيامبر اكرم  چنين نقل كرده است كه

الحمد هللا : اوند در زندگي وي آشكار گرديد بگويدهاي خد  كسي كه نعمت
ال : رب العالمين، و كسي كه فقر و تهيدستي به او فشار آورد بسيار بگويد

هاي بهشت   كه اين ذكر گنجي از گنج ؛العظيم ىالعلحول و ال قوة االّ باهللا 
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  )1(.و دواي هفتاد و دو درد است كه كمترين آنها غم و غصه است

فلت و فراموشي دل و خالي شدن آن از عواطف و ـ در هنگام غ2
احساسات و مبتال شدن به حالت ركود، كه در آن، دل آدمي به 

  : گويد مي ابواُسامه. گردد  اي كهنه يا استخواني فرسوده شبيه مي  پارچه

: همراه بودم كه آن حضرت به من فرمود ×با حضرت امام صادق
ز نموده و مقداري از آن را اي از قرآن را آغا  بخوان، من قرائت سوره

  :تالوت نمودم، آن حضرت متأثر شد و گريست، سپس به من فرمود

مراعات كنيد و از سر  عز و جلّ، حال دل خود را با ذكر خداوند ابااُسامهاي  
هايي بر   ها يا زمان  زيرا ساعت ؛زدن افكار باطل و فاسد به آن بر حذر باشيد

ن و كفري نيست اين همان اوقات غفلت از گذرد كه در آن ايما  قلب آدمي مي
)2(.شود  اي شبيه مي  ياد خدا است و بيشتر به پارچه كهنه يا استخوان پوسيده

  
ها دلت نه مايل به   اي كه بعضي از وقت  ، آيا تاكنون احساس كردهابااُسامهاي 

  ؟داني دلت كجا است  خير است و نه مايل به شر و نمي

بينم كه   آيد و مي  براي من پيش مي چرا، گاه اين حالت: عرض كردم
  .آيد  براي بعضي از مردم نيز پيش مي

حال اگر چنين حالتي ايجاد . آري كسي از اين حالت بيرون نيست: فرمود
شد، خدا را ياد كنيد و از سر زدن افكار باطل و فاسد به قلب خود بر حذر 

او سر اي خير بخواهد ايمان بر قلب  چون اگر خداوند براي بنده ؛باش
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  .زند و اگر غير اين را بخواهد افكاري ديگر به دلش سر خواهد كشيد مي

  ؟فدايت شوم، غير از آن چيست: عرض كردم

  )1(.يابد  اگر براي او كفر مقدر باشد افكار كفرآميز به قلب او راه مي :فرمود

ـ در هنگام پيدا شدن حالت وسوسه و شك در قلب انسان در باره 3
ند متعال كه خوب است در چنين مواردي ذكر صفات يا خلقت خداو
  )2(.يا اذكار ديگر گفته شود ال حول و ال قوة االّ باهللا

ـ در وقتي كه مردم به كارهاي دنيوي مشغول هستند مانند بازار، كه 4
ذكر خداوند در چنين شرايطي، چنان كه در حديث شريف آمده، 

ين شخص روا معادل هزار حسنه است و خداوند چنان آمرزشي بر ا
  )3(.دارد كه به خاطر هيچ انساني خطور نكرده باشد  مي

  : ـ در هنگام برخاستن از مجلس و به پايان بردن آن با اين آيه شريف كه5

و الْحمد * الْمرسلني  ىو سالم علَ* سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ {
   )4(}للّه رب الْعالَمني

  :يا به اين سخن معصوم كه
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   )1(سبحانك اللهم و حبمدك ال إله إالّ أنت استغفرك و أتوب إليك

ـ در وقت همنشين شدن يا رو به رو شدن با مردمان غفلت زده، كه در اين 6
اي است كه در ميان جنگجويان دشمن بماند و   وقت حال او همچون رزمنده

  )2(.جان سالم به در ببرنداند،   بجنگد تا آنان كه از جنگ فرار كرده

ـ در هنگام نگاه كردن به آينه كه مستحب است انسان در اين حالت 7
شكر خداوند متعال را بر نعمت خلقت و حسن جمال و زينتي كه به 
وي ارزاني داشته به جا آورد، و روايت شده است كه چون پيامبر 

  : فرمود كرد مي  در آينه نگاه مي ‘اكرم

لقت مرا كامل نموده و صورتم را زيبا ساخت و سپاس خداي را كه خ
هايي كه در ديگران است در من مايه زينت و زيبايي قرار داده،   زشتي

  )3(.مرا در اسالم هدايت كرده و با اعطاي نبوت بر من منت نهاد

ـ در خلوت و جلوت يا در پنهان و آشكار كه در حديثي از حضرت 8
  : وارد است كه فرمود ×امام صادق

كنند بسيار به ياد خدا و مشغول به   يان ما كساني هستند كه چون خلوت ميشيع
  )4(.ذكر او هستند
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  : وارد شده است كه فرمود ×در محاسن از حضرت امام صادق و

پسر آدم، مرا در درون خود ياد كن تا من نيز تو را : خداوند متعال فرمود
من نيز تو را در  در نفس خود ياد كنم، پسر آدم، مرا در خلوت ياد كن تا

خفا ياد كنم، پسر آدم مرا آشكارا ياد كن تا من نيز تو را آشكارا ياد كنم 
   .بهتر از آشكاري تو

  : و فرمود

كند مگر   اي از بندگان خدا، او را در ميان جمعي از مردم ياد نمي  بنده
  )1(.اينكه خداوند نيز وي را در ميان جمعي از فرشتگان ياد خواهد نمود

ا خوب است بعضي از روايات را ذكر كنيم كه به اين نكته اشاره در اينج
هر طاعت و فرمانبرداري از ذات مقدس خداوندي ذكر خدا بوده : دارند كه

، بدين ترتيب )2(.و هر گناه و معصيتي در واقع فراموش كردن خداوند است
تر از عمل خارجي صرف انسان يافته، به ياد خدا بودن و   ذكر معنايي عميق

همواره ملتفت ذات مقدس خدا و آگاهي او از اعمال ما و محاسبه وي از ما 
  .  گردد  و ثواب و عقاب كردن ما توسط او بر اين اعمال را نيز شامل مي

 ^برخي روايات به اين نكته اشاره دارند كه ذكر رسول خدا و ائمه
چون خدا پيامبر خود را همراه و قرين  ؛شود  نيز ذكر خدا محسوب مي

  )3(.د ساخته استخو
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با مروري كه بر موارد و آثار ذكر داشتيم ابعاد نظري ديدگاه  :دیدگاه
  .گردد  اسالم در باره ذكر به خوبي آشكار مي

ها با   آنجا كه ذكر عاملي است كه همواره و در همه حاالت و زمان
انسان همراه است و در تحقق اهداف وي در راه تكامل دنيوي و 

ي دارد، چه در جنبه رابطه با خداوند متعال، چه در اخروي تأثير بسزاي
جنبه روحي و نفساني و محتواي داخلي او، چه در جنبه قدرت اراده 
انسان در برابر هواها و فشارهاي نفساني و چه در جنبه عملي و 

اي كه با مطالعه روايات مربوط به   ذكر با اين معني گسترده. رفتاري
  :اين مواضع و آثار است آن، از آن بيان داشتيم داراي

وسيله به  ذكر رابطه انسان با خدا را مستحكم ساخته و بدين الف ـ
  .رسد  باالترين درجات و بيشترين ثواب مي

هاي روحي و شفاي امراض دروني انسان و   ب ـ ذكر درمان بيماري
  .ها از كثافت و زنگار است  مايه پاك شدن دل

صبر و بردباري، تسليم و رضا  ذكر تقويت كننده اراده انسان براي ج ـ
  .ها و دردها است  و مايه تسالي دل او در رنج

ذكر در عين حال، باز دارنده انسان از گناه و فرمانده او به طاعت  د ـ
ذكر ضامن پرهيزگاري و موجب عدم . و عبادت پروردگار است

آنجا كه انسان  ؛انحراف از جاده حق و حقيقت در رفتار و كردار است
مواره حضور خدا و علم او به همه حركات و سكنات خود را ذاكر ه

  .حس نموده و متوجه ثواب و عقاب خداوندي است
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  اى دیگر از آثار و آداب ذکر  پاره] 4[

شود كه از   عالوه بر آنچه پيشتر دانستيم از برخي احاديث استفاده مي
ديگر آثار ذكر اين است كه ذاكران خداوند متعال از آسيب صاعقه در 

  )1(.امان هستند

و از ديگر آثار آن اين است كه اگر انسان حاجتي به درگاه خداوند 
متعال داشته باشد و چنان به ذكر خداوند مشغول شود كه حاجت 
خود را از ياد ببرد خداوند متعال در مقابل، چيزي بهتر از آنچه در 

  )2(.كند  نظر وي بوده است به او عطا مي

ست كه هر كس خدا و رسول او را در يك همچنين ديگر اثر ذكر آن ا
مجلس ذكر و يادآوري كند، هر ذكر او داراي ده حسنه است، و مجلسي 
كه هيچ كدام از اهل آن اهل ذكر نبوده و از ذكر خالي باشد مايه وبال 

  )3(.اهل خود و موجب حسرت آنان در روز قيامت خواهد بود

ن عمل موجب از آثار حضور در مجالس ذكر نيز اين است كه اي
چرا كه چنين مجالسي  ؛گردد  منفعت و خير انسان در دنيا و آخرت مي

لقمان حكيم نيز فرزند خود . باشد  هاي بهشت مي  ها و تفرجگاه  از باغ
  : را چنين به حضور در مجالس ذكر نصيحت كرده است كه

انسان با حضور در اين مجالس اگر نادان است تعليم يافته و اگر دانا 
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بيند، و شايد كه خداوند متعال همه اهل آن مجلس را در   مياست خير 
  1(.سايه رحمت خود جمع نموده و مشمول اين رحمت گرداند
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 جهاد 
جهاد در راه خدا از واجبات و عبادات مهمي است كه قرآن كريم در 

  .چند جا از آن سخن به ميان آورده است

}وه هجِهاد قح ي اللّهوا فدجاه و  نينِ مي الدف كُملَيلَ ععما ج و باكُمتاج
حرج ملَّةَ أَبيكُم إِبراهيم هو سماكُم الْمسلمني من قَبلُ و يف هذا ليكُونَ 

الناسِ فَأَقيموا الصالةَ و آتوا  ىالرسولُ شهيدا علَيكُم و تكُونوا شهداَء علَ
   )1(}و نِعم النصري و اعتصموا بِاللّه هو موالكُم فَنِعم الْموىل الزكاةَ

اوست جهاد كنيد، اوست كه شما  ]در راه[و در راه خدا چنانكه حق جهاد 
آيين . برگزيده و در دين بر شما سختي قرار نداده است ]براي خود[را 

ه قبالً شما را مسلمان ناميد، و او بود ك ]نيز چنين بوده است[پدرتان ابراهيم 
تا اين پيامبر بر شما گواه باشد و  ]قرآن نيز همين مطلب آمده است[در اين 

پس نماز را برپا داريد و زكات بدهيد و به پناه . شما بر مردم گواه باشيد
  .چه نيكو مواليي و چه نيكو ياوري ؛او موالي شماست. خدا رويد

* تجارة تنجيكُم من عذاب أَليم  ىا هلْ أَدلُّكُم عليا أَيها الَّذين آمنو{
 كُمذل فُِسكُمأَن و كُموالبِأَم بيلِ اللّهونَ يف سدجاهت و هولسر و ونَ بِاللّهنمؤت

                                                         
  .78 /حج . 1



256 8در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

)1(}خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمون
     

تجارتي راه نمايم كه شما را ايد، آيا شما را بر   اي كساني كه ايمان آورده
به خدا و فرستاده او بگرويد و در راه * رهاند؟   از عذابي دردناك مي

اگر بدانيد، براي  ]گذشت و فداكاري[اين . خدا با مال و جانتان جهاد كنيد
  .شما بهتر است

اي برخوردار   جهاد در اسالم و در قرآن كريم از معني و مفهوم گسترده
گرفته شده كه به معني وسع و  جهدهاد از ريشه است، آنجا كه لفظ ج

طاقت است بنا بر اين، جهاد عبارت از به كار بردن همه توان در راه 
دفاع و مبارزه در راه خداوند متعال، نشر اسالم و دفاع از آن 

تي كه انسان در اين راه بنا بر اين، هر زحمت و مشقّ )2(.باشد  مي
كند جهاد   راه خدا نثار و ايثار ميشود و هر آنچه در   متحمل آن مي

است، چه جسمي باشد و چه معنوي و روحي، و در اين زمينه فرقي 
ميان سخن گفتن، تأليف، مصرف اموال، آموختن دانش و معرفت 
سودمند، آشتي ميان دو نفر، امر به معروف، نهي از منكر و امثال اين 

  .اه خداامور نيست، چه رسد به نثار كردن جان و جنگيدن در ر

اما در اصطالح فقهي، جهاد غالباً بر جنگيدن در ميدان و استفاده از سالح 
  .گردد  و قرار گرفتن در معرض كشته شدن و شهادت اطالق مي

خداوند متعال نيز اين نوع از جهاد را بر انسان مسلمان تحت شرايط 
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خاصي واجب نموده و او را مجاز دانسته، بلكه بر او واجب كرده 
خود را در راه دفاع از جان، اسالم و ستمديدگان در معرض  است كه

  .كشته شدن و مرگ قرار دهد

  : خداوند متعال فرموده است
أَنْ تكْرهوا شيئًا و هو خير لَكُم  ىكُتب علَيكُم الْقتالُ و هو كُره لَكُم و عس{

   )1(}مأَنْ تحبوا شيئًا و هو شر لَكُ ىو عس

و . بر شما كارزار واجب شده است، در حالي كه براي شما ناگوار است
داريد و آن براي شما خوب است، و بسا چيزي   بسا چيزي را خوش نمي

  .داريد و آن براي شما بد است  را دوست مي

  : و فرموده است
الَّذين * نصرِهم لَقَدير  ىأُذنَ للَّذين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا و إِنَّ اللّه عل{

 اسالن اللّه فْعال د لَو و ا اللّهنبقُولُوا رإِالّ أَنْ ي قرِ حيبِغ ميارِهد نوا مرِجأُخ
 اللّه ما اسفيه ذْكَري ساجِدم و لَواتص و عبِي و عوامص تمدض لَهعبِب مهضعب

   )2(}ينصرنَّ اللّه من ينصره إِنَّ اللّه لَقَوِي عزيزكَثريا و لَ

داده شده است، ] جهاد[به كساني كه جنگ بر آنان تحميل شده، رخصت 
اند، و البته خدا بر پيروزي آنان سخت   چرا كه مورد ظلم قرار گرفته

. دهايشان بيرون رانده شدن  همان كساني كه به ناحق از خانه* تواناست 
پروردگار ما خداست و اگر خدا : گفتند  جز اينكه مي ]آنها گناهي نداشتند[
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ها و كليساها و   كرد، صومعه  بعضي از مردم را با بعض ديگر دفع نمي
شود، سخت ويران   ها و مساجدي كه نام خدا در آنها بسيار برده مي  كنيسه
دهد،   ي ميكند، يار  او را ياري مي ]دين[شد، و قطعاً خدا به كسي كه   مي

  .ناپذير است  چرا كه خدا سخت نيرومند شكست

  : همچنين فرموده است
} ساِء والن جالِ والر نم فنيعضتسالْم و بيلِ اللّهلُونَ يف سقاتال ت ما لَكُم و

مِ أَهالظّال ةيالْقَر ههذ ننا مرِجنا أَخبقُولُونَ ري الَّذين لْ لَنا الْوِلْدانعاج لُها و
   )1(}من لَدنك وليا و اجعلْ لَنا من لَدنك نصريا

مردان و زنان و كودكان ] و در راه نجات[و چرا شما در راه خدا 
پروردگارا، ما را از اين : گويند  جنگيد؟ همانان كه مي  مستضعف نمي

خود براي ما  اند بيرون ببر، و از جانب  پيشه  شهري كه مردمش ستم
  .سرپرستي قرار ده، و از نزد خويش ياوري براي ما تعيين فرما

آيد كه اصل تشريع جنگ و جهاد براي   و از قرآن كريم چنين بر مي
باشد، و اين امر پس از آن بوده كه مشركان و   دفاع از خود مي

هاي   دشمنان اسالم بر ضد مسلمانان دست به اقدامات خصمانه و شيوه
، فتنه، دشمني، تبعيد، محاصره اقتصادي، اجتماعي انواع قلع و قمع
ها، و اقدام براي كشتن آنها زدند كه آيات دوم و سوم ذكر   شكنجه

  شده در باال نيز به همين مطلب اشاره دارند

   :اشاره دارد امر نيز به همين اين آيه شريفه 
                                                         

  .75 /نساء . 1



259  عبادات هاي غير مقيد به زمان خاص

 تعتدوا إِنَّ اللّه ال يحب و قاتلُوا يف سبيلِ اللّه الَّذين يقاتلُونكُم و ال{
و اقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم و أَخرِجوهم من حيثُ أَخرجوكُم و * الْمعتدين 

ترامِ حالْح جِدسالْم دنع ملُوهقاتال ت لِ والْقَت نم دةُ أَشنتىالْف  فيه لُوكُمقاتي
فَإِنْ قات رينزاُء الْكافج ككَذل ملُوهفَاقْت لُوكُم * غَفُور ا فَإِنَّ اللّهوهتان فَإِن
 حيمر *تح ملُوهقات ا فَال  ىووهتان فَإِن لّهل ينكُونَ الدي ةٌ ونتكُونَ فال ت

هرِ الْحرامِ و الْحرمات قصاص الشهر الْحرام بِالش* الظّالمني  ىعدوانَ إِالّ علَ
علَيكُم و اتقُوا اللّه و  ىعلَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتد ىفَمنِ اعتد

   )1(}اعلَموا أَنَّ اللّه مع الْمتقني

از اندازه  ]لي[جنگند، بجنگيد، و  و در راه خدا، با كساني كه با شما مي
و هر كجا بر * دارد   يد، زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نميدرنگذر

ايشان دست يافتيد آنان را بكشيد، و همان گونه كه شما را بيرون راندند، 
با اين [از قتل بدتر است،  ]شرك[فتنه  ]چرا كه[آنان را بيرون برانيد، 

آن در كنار مسجد الحرام با آنان جنگ مكنيد، مگر آنكه با شما در  ]همه
جا به جنگ درآيند، پس اگر با شما جنگيدند، آنان را بكشيد، كه كيفر 

و اگر بازايستادند، البته خدا آمرزنده مهربان است * كافران چنين است 
. اي نباشد، و دين، مخصوص خدا شود  با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه* 

اين ماه * پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست 
پس هر . حرمتها قصاص دارد ]هتك[حرام در برابر آن ماه حرام است، و 

 ىتعدكرده، بر او  ىتعدكرد، همان گونه كه بر شما  ىتعدكس بر شما 
  .كنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است
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شود كه قاعده اساسي و اصل   آنجا كه از اين آيات مبارك استفاده مي
ن جنگ و جهاد، دفاع و دفع دشمن بوده و با دست بر داشتن در اي

  .آنان از دشمني نيز خاتمه خواهد پذيرفت
  اهمیت و فضیلت جهاد] 1[

جهاد، فضيلتي بزرگ براي انسان و امت مجاهد بوده و اهميتي باال در تحقق 
اهداف مقدسي دارد كه خداوند متعال براي سير تكاملي انسان قرار داده 

 ))بأساء و ضراء((: في كه جز از راه تحمل مشكالت و به تعبير قرآناهدا ؛است
  .اند  را به جنگ و جهاد تفسير كرده بأساءدست يافتني نيست و 

قرآن كريم در آيات متعددي بر اين مطلب تصريح نموده است مانند 
  : سخن خداي تعالي كه

}ا يلَم ةَ ونلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَم كُملقَب نا ملَوخ ثَلُ الَّذينم كُمأْت
تلْزِلُوا حز اُء ورالض أْساُء والْب مهتسىت ىمم هعوا منآم الَّذين ولُ وسقُولَ الري 

قَريب اللّه رصأَال إِنَّ ن اللّه رص1(}ن(   

وز مانند آنچه بر شويد و حال آنكه هن  آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مي
شما نيامده است؟ آنان دچار سختي و  ]سرِ[پيشينيان شما آمد، بر  ]سرِ[

و  ]خدا[تكان درآمدند، تا جايي كه پيامبر  ]هول و[زيان شدند و به 
ياري خدا كي خواهد بود؟ : فتندكساني كه با وي ايمان آورده بودند گ

  .دار، كه پيروزي خدا نزديك استهش
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261  عبادات هاي غير مقيد به زمان خاص

  : ي كهو سخن خداي تعال
} نساكم و هارا اَْألنهتحت نري مجات تنج لْكُمخدي و كُموبذُن لَكُم رفغي

 ظيمالْع زالْفَو كن ذلدع اتنةً يف جبر* طَيأُخ ىو  و اللّه نم رصها نونبحت
ننيمؤرِ الْمشب و قَريب ح1(}فَت(   

هايي كه از زير  انتان را بر شما ببخشايد، و شما را در باغتا گناه
هاي   سراهايي خوش، در بهشت ]در[آن جويبارها روان است و ] درختان[

ديگر ] رحمتي[و * كاميابي بزرگ است  ]خود[اين . هميشگي در آورد
و . ياري و پيروزي نزديكي از جانب خداست: كه آن را دوست داريد

  .ارت دهبش ]بدان[مؤمنان را 

  : و نيز سخن خداي تعالي كه

و ال تحسبن الَّذين قُتلُوا يف سبيلِ اللّه أَمواتا بلْ أَحياٌء عند ربهِم يرزقُونَ {
 * نم قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذينرشبتسي و هلفَض نم اللّه مبِما آتاه فَرِحني

يستبشرونَ بِنِعمة من اللّه و * الّ خوف علَيهِم و ال هم يحزنونَ خلْفهِم أَ
   )2(}فَضل و أَنَّ اللّه ال يضيع أَجر الْمؤمنني

اند كه نزد   اند، مرده مپندار، بلكه زنده  هرگز كساني را كه در راه خدا كشته شده
آنچه خدا از فضل خود به آنان داده  به* شوند   پروردگارشان روزي داده مي

اند مژده   است شادمانند، و براي كساني كه از پي ايشانند و هنوز به آنان نپيوسته
بر نعمت و فضل * شوند   دهند كه نه بيمي بر ايشان است و نه اندوهگين مي  مي

                                                         
  .13 – 12 /صف.  1
  .171 – 169 /آل عمران . 2



262 8در بنيان گذاري جماعت صالحان ـ ^نقش اهل بيت                           

  .كنند  گرداند، شادي مي  خدا و اينكه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمي

  :خداي تعالي كه همچنين سخن

درجات منه و * و فَضلَ اللّه الُْمجاهدين علَي الْقاعدين أَجرا عظيما {
   )1(}مغفرةً و رحمةً و كانَ اللّه غَفُورا رحيما

نشينان به پاداشي بزرگ، برتري بخشيده   و خداوند مجاهدان را بر خانه
ان درجات و آمرزش و رحمتي از به عنو ]پاداش بزرگي كه[* است 

  .و خدا آمرزنده مهربان است ]شود  نصيب آنان مي[جانب او 

  :و نيز اين سخن كه

} دينخال قيمم عيمفيها ن مات لَهنج وان ورِض و هنة ممحبِر مهبر مهرشبي
   )2(}فيها أَبدا إِنَّ اللّه عنده أَجر عظيم

ارشان آنان را از جانب خود، به رحمت و خشنودي و باغهايي پروردگ
جاودانه در . دهد  كه در آنها نعمتهايي پايدار دارند، مژده مي ]در بهشت[

  .آنها خواهند بود، در حقيقت، خداست كه نزد او پاداشي بزرگ است

ِ َألهلِ الْمدينة و من حولَهم من اَْألعرابِ {: همچنين أَنْ يتخلَّفُوا ما كانَ
 أٌ وظَم مهصيبال ي مهبِأَن كذل فِْسهن نع فُِسهِموا بِأَنغَبرال ي و ولِ اللّهسر نع
ال نصب و ال مخمصةٌ يف سبيلِ اللّه و ال يطَؤنَ موطئًا يغيظُ الْكُفّار و ال 

كُتب لَهم بِه عملٌ صالح إِنَّ اللّه ال يضيع أَجر ينالُونَ من عدو نيالً إِالّ 

                                                         
  .96ـ  95 /نساء.  1
  .22 – 21 /توبه.  2
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 ِسننيالُْمح * با إِالّ كُتيونَ وادقْطَعال ي ةً وال كَبري ةً وغريفَقَةً صقُونَ نفنال ي و
   )1(}لَهم ليجزِيهم اللّه أَحسن ما كانوا يعملُون

پيامبر خدا  ]فرمان[كه از  نرسدان پيرامونشان را نشين  مردم مدينه و باديه
سر باز زنند و جان خود را عزيزتر از جان او بدانند، چرا كه هيچ تشنگي 

و در هيچ مكاني كه  ؛رسد  و رنج و گرسنگي در راه خدا به آنان نمي
گذارند و غنيمتي از دشمني به دست   آورد قدم نمي  كافران را به خشم مي

در [ر اينكه به سبب آن، عمل صالحي براي آنان آورند مگ  نمي
كند   شود، زيرا خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمي  نوشته مي ]شان  كارنامه

كنند و هيچ واديي را   و هيچ مال كوچك و بزرگي را انفاق نمي* 
شود، تا خدا آنان را به   پيمايند مگر اينكه به حساب آنان نوشته مي  نمي

  .د پاداش دهدكردن  بهتر از آنچه مي

  .و آيات ديگري كه پيشتر نيز به برخي از آنها اشاره كرديم

و اهل بيت گرامي آن حضرت  ‘روايات بسياري نيز از پيامبر اكرم و
وارد شده است كه بر اهميت جهاد و نقش عظيم آن در حفظ اسالم و 
عزت، كرامت، انسانيت و قدرت جامعه اسالمي، همچنين نقش آن در 

تكاملي حركت فردي و اجتماعي انسان تأكيد كرده تحقق اهداف 
چنين نقل  ×مرحوم كليني با سند معتبر از حضرت امام صادق. است

  : كرده است

ها در شمشير و زير سايه آن  همه خوبي: اند  فرموده ‘پيامبر اكرمكه 
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  )1(.است و شميشرها كليدهاي بهشت و جهنم هستند

  : اند كه فرمود  نقل كرده ×نو در نهج البالغه از حضرت اميرالمؤمني

اما بعد، همانا جهاد دري از درهاي بهشت است كه خداوند آن را بر روي 
اولياي خاص خود گشوده است، جهاد لباس تقوي، زره محكم خدا و 
سپر مطمئن او است، پس هر كس كه جهاد را ترك كند خداوند لباس 

د گرفتار بال ذلت بر اندامش خواهد پوشاند و به سبب ضايع كردن جها
گرديده، كوچك و ذليل شده، دلش در پرده گمراهي مانده، به خواري 

  )2(.شود  محكوم و از عدالت محروم مي

  : فرمود ‘وپيامبر اكرم 

گويند، مجاهدان در   بهشت را دري است كه به آن باب المجاهدين مي
حالي كه همه در موقف حساب مشغول حساب و كتاب هستند با 

كرده به سوي آن در كه به روي آنها باز است  شمشيرهاي حمايل
  .گويند  روند و فرشتگان به ايشان خوش آمد مي  مي

وي را در  عز و جلّهر كس جهاد را ترك كند خداوند : سپس فرمود
. امر معيشت به خواري و فقر و در امر دين به نابودي مبتال خواهد كرد

عزت (ان بي نياز كرده هايش  خداوند امت مرا با نعل اسبان و مراكز نيزه
  )3(.است) بخشيده

                                                         
  .1ح  ،5/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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، ×از حضرت امام صادق تهذيبو شيخ طوسي در  خصالشيخ صدوق در 
  : نقل كرده است كه فرمود ‘از پدران بزرگوارش، از پيامبر اكرم

باالتر از هر خوبي خوبي هست تا آنجا كه مردي جان خود را در راه 
ي باالتر از آن نيست، خدا بدهد، و چون كسي در راه خدا كشته شد خوب

و باالتر از هر كار زشتي زشتي است تا جايي كه كسي يكي از والدين 
خود را به قتل برساند و چون كسي چنين كاري كرد باالتر از آن ستم و 

  )1(.زشتي نيست

در باره ثواب مجاهد در راه خدا از  عمالعقاب األصدوق در  وشيخ
  : نقل كرده است كه فرمود ‘رسول خدا

كسي كه به قصد جهاد در راه خدا از خانه خود خارج شود در ازاي هر و 
دارد به او هفتصد هزار حسنه داده، هفتصد هزار گناه از نامه   گامي كه بر مي
افزايد و در ضمانت   كند و هفتصد هزار درجه بر مقاماتش مي  عملش محو مي

باز خداي متعال است و به هر صورت كه بميرد شهيد است و اگر سالم 
  )2(.گردد  گشت، با گناهان بخشيده و دعاي مستجاب باز مي

  : عرض كرد ×منصور بن حازم به حضرت امام صادق

  ؟از ميان كارها كدام يك افضل و برتر است

  : فرمود
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  )1(.نماز اول وقت، نيكي به پدر و مادر و جهاد در راه خدا

  : روايت شده است كه فرمود ×همچنين از حضرت امام سجاد

قطره : تر از دو قطره نيست  محبوب عز و جلّاي در نزد خداوند   قطره
خوني كه در راه خدا ريخته شود و قطره اشكي كه در دل تاريك شب 

هيچ نيت  عز و جلّريخته شود و گريه كننده جز جلب رضايت خداوند 
  )2(.ديگري از آن نداشته باشد

  : ه فرمودك نموده نقل ×از حضرت اميرالمؤمنين امالي طوسيو در 

ها و بعضي از آنها نيز به دنبال مرگ هستند، نه   مرگ در پي برخي انسان
گريزند از   مانند عاجز كننده آن بوده، و نه آنان كه از آن مي  آنان كه مي

به  ]به سوي سپاه دشمن[چنگش رهايي دارند، پس بدون هيچ سخني 
يد به پيش رويد كه از مرگ گريزي نيست و چنانچه در جنگ كشته نشو

سوگند به آنكه جان علي در دست او است، . مرگ طبيعي خواهيد مرد
  )3(.تر است  هزار ضربت شمشير بر سر، از مردن در رختخواب آسان

  : نقل كرده كه فرمود ×خود از حضرت امام صادق اماليو صدوق در 

  : فرموده است ‘پيامبر اكرم
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  )1(.ترين نوع مردن شهادت در راه خدا است  شريف

ايم تا در هر يك از اين روايات به يك بعد از ابعاد   الش كردهما ت
  .فضيلت جهاد و مجاهد و آثار مترتب بر آن اشاره كنيم

  اقسام جهاد] 2[

جهاد به لحاظ انواع، احكام و موارد آن به چند صورت تقسيم 
  .گردد  مي

جهاد به دو قسمت جهاد با دشمن بيروني و جهاد با دشمن دروني يا  
شود كه در باره اين دو نوع جهاد در   رزه با نفس تقسيم ميهمان مبا

 جهاد اكبرتعبير به  جهاد با نفسروايت مورد اعتماد از رسول خدا از 
  .شده است جهاد اصغرو از جهاد با دشمن بيروني تعبير به 

گروهي را براي جهاد اعزام داشتند و چون بازگشتند  ‘پيامبر اكرم
  : به آنان فرمودند

ايد و جهاد   تر را انجام داده  اي گروهي كه جهاد كوچك يدخوش آمد
  .تر براي شما هنوز باقي مانده است  بزرگ

  ؟جهاد اكبر چيست: به آن حضرت گفته شد

  )2(.مبارزه با نفس: فرمود

قبال نيز در بعضي از جاهاي ديگر اين كتاب در باره مبارزه با نفس 
                                                         

  4ح  ،6/  11 وسائل الشيعه ى،حر عامل .1
  .9و  1ح / 124و  122/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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  )1(.سخن به ميان آورديم

هاي متعدد   را در خصوص اين زمينه با بخشو محدثان نيز كتابي 
 )2(.اند  اند كه در آن، به تفصيل به جزئيات اين امر پرداخته  تأليف نموده

تواند جايگزين جهاد با   البته نبايد تصور شود كه جهاد با نفس مي
دشمن خارجي بوده باشد و چون مبارزه با نفس جهاد اكبر يا مبارزه 

  .نمايد  بي نياز ميتر است انسان را از آن   بزرگ

تر از جهاد با   بلكه صحيح اين است كه جهاد با نفس فراگيرتر و عام
اي از جهاد اكبر و   دشمن خارجي است و جهاد اصغر همواره شعبه

مصداقي از مصاديق آن بوده و بدون آن حتي در صورت محقق شدن 
  .گردد  همه شرايط نيز جهاد متحقق نمي

  از احکام جهادى برخ] 3[

گردد نيز به چند قسمت تقسيم   به لحاظ احكامي كه بر آن مترتب ميجهاد 
   :اند هريك گفته فضيل بن عياض و حفص بن غياث. گردد  مي

در باره جهاد پرسيدم كه آيا سنت است يا  ×از حضرت امام صادق
  ؟فريضه واجب

  : فرمود
                                                         

هاى اخالقى، ديدگاه كلى را در رابطه با   در باب اصول و قواعد كلى از جلد اول، خبش جنبه .1
احساسات و ((كنترل :  هاى  امي و سپس در مبحث روابط، خبش  مبارزه با نفس ذكر منوده

  .امي  به جزئيات بيشترى در اين رابطه اشاره كرده ))ها و رفتار برجستهالگو((و  ))عواطف
  392 – 122/  11 وسائل الشيعه حر عاملى، :ك.ر .2
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دو جهاد واجب است، يك جهاد سنتي است : جهاد بر چهار گونه است
شود و يك جهاد كه   ه همراه جهاد واجب ديگري انجام ميكه تنها ب

  .صرفاً سنت است

اولين نوع كه جهاد واجب است مجاهده انسان با نفس خويش بر سر گناه و 
  .ترين انواع جهاد نيز هست  است كه از بزرگ عز و جلّنافرماني خداوند 

ه ديگر جهاد واجب مبارزه با كافراني است كه با مسلمانان به مبارز
  .پردازند  روياروي مي

اما جهادي كه سنت است اما تنها به همراه جهاد واجب قابل انجام است 
جهاد امام است چرا كه جهاد با دشمنان بر همه امت واجب است و اگر آن را 
ترك كنند عذاب بر آنها نازل خواهد شد و اين عذاب تنها بر امت است نه بر 

  .همراه امت با دشمنان جهاد كندامام چون بر امام واجب نيست كه به 

اما جهادي كه مطلقاً سنت است عبارت است از هر سنتي كه انسان در 
راه برپا داشتن، به عمل درآوردن و زنده كردن آن به مجاهدت و مبارزه 

چرا كه اين عمل  ؛بپردازد، كه تالش در اين راه از برترين كارها است
هر كس سنت : رموده استف ‘مصداق احياي سنت است و پيامبر اكرم

اي را بنياد نهد اجر و پاداش اين عمل و معادل اجر و پاداش همه   حسنه
كساني كه تا روز قيامت به آن سنت عمل كنند، از آن وي خواهد بود، 

  )1(.بدون اينكه از اجر و پاداش آنان چيزي كم شود

ظاهراً دومين بخش از جهاد كه جهاد واجب همگاني باشد با قسمت 
                                                         

  .1ح  ،16/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .1
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از آن كه جهاد مستحب به شرط همراه بودن با جهاد واجب است  سوم
هاي ديگري هم دارد، به اين ترتيب كه جهاد واجب جهاد،   تفاوت

دفاعي است كه در همه حاالت بر همه مسلمانان از مرد و زن واجب 
بوده، بودن يا نبودن امام عادل در آن شرط نيست، به خالف قسمت 

است كه تحت شرايط خاصي كه از دوم كه همان جهاد ابتدايي 
شود و   ترين آنها وجود امام عادل است، تنها بر مردان واجب مي  مهم

الزم است پيش از آن، حتماً دين اسالم به طرف مقابل ابالغ شده و آنها 
  .آميز به اين امر فرا خوانده شوند به صورت مسالمت

 ×ادقدر اين رابطه شيخ كليني از طلحه بن زيد از حضرت امام ص
  : چنين روايت كرده است

آميز در   از آن حضرت در باره مردي پرسيدم كه به صورت مسالمت
به آن ) از كفار(كند و آنگاه دشمني   سرزمين كفار حربي زندگي مي

تواند به همراه آن كافران به جنگ   كند آيا او مي  حمله ميسرزمين 
  ؟كافران متجاوز برود

  : حضرت در پاسخ فرمودندآن 

مسلمان واجب است كه براي دفاع از خود اقدام كند البته به  بر هر
شرطي كه در جنگ طبق حكم خدا و رسول عمل كند، اما جنگيدن با 

  )1(.كافران بر اساس حكم جور و سنت كافران بر وي جايز نيست

روايت ديگري نيز هست كه شيخ  ،در تأكيد بر مضمون اين روايت
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به آن  كه وي هري نقل كرده استكليني آن را در كافي از ابوعمر ز
  .حضرت عرضه داشت

مرا از كيفيت دعوت به سوي خدا و جهاد في سبيل اهللا آگاه كن كه آيا 
اختصاص به گروه خاصي دارد و براي غير آنان جايز نيست؟ يا اينكه اين 

و رسالت پيامبر  عز و جلّامر براي هر كس كه ايمان به وحدانيت خداوند 
د مباح و جايز بوده و اشخاصي كه چنين باشند مجاز در داشته باش ‘اكرم

  .دعوت به سوي خدا و بندگي او، و جهاد در اين راه هستند

  : ايشان در پاسخ فرمودند

  .اين كار تنها در صالحيت گروه خاصي است و براي غير آنان جايز نيست

  اينها چه كساني هستند؟: عرضه داشتم

  :فرمود

را كه خداوند متعال براي مجاهدان قرار كساني كه در جنگ، شرايطي 
چنين كساني مجازند كه ديگران را به سوي  ؛داده است رعايت نمايند

دعوت كنند، و اما كساني كه در جنگ، شرايطي را كه  عز و جلّخداوند 
خداوند متعال براي مجاهدان قرار داده است رعايت نكنند، تا وقتي كه 

اند، اجازه جهاد   ي در باره جهاد نكردهخود را مطيع شرايط و مقررات اله
  )1(.و دعوت به پروردگار را ندارند

در رابطه با وجوب دعوت به اسالم قبل از شروع  كافيو كليني در 
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: چنين روايت كرده است كه ×به جنگ از حضرت امام صادق
  :فرموده است ×حضرت اميرالمؤمنين

علي، هرگز با  اي :فرستاد به من فرمود  چون مرا به يمن مي‘رسول خدا
كسي جنگ نكن مگر اينكه قبل از آن وي را به اسالم فرا خوانده باشي، 

يك نفر را به دست تو هدايت  عز و جلّو به خدا سوگند كه اگر خداوند 
كند براي تو بهتر است از آنچه خورشيد بر آن طلوع نموده و غروب 

  )1(.كند و واليت آن شخص نيز از آن تو خواهد بود  مي

از آيات كريم قرآن نيز وجوب دعوت به خداوند با حكمت و پند نيكو 
شود همچنين از سيره و   و صبر در راه اداي رسالت الهي استفاده مي

آيد كه تنها پس از اينكه همه   نيز چنين بر مي ‘روش پيامبر اكرم
هايي كه ممكن است حجت بالغه الهي را به مردم برساند  وسايل و راه
د و فقط موانع دروني كه در واقع نوعي لجبازي است و از به انجام رسي

شود مانع از پذيرش حق توسط آن كافران  مي جحودآن تعبير به 
توانند براي شكستن اين مانع دروني و نشر اسالم،  گرديد، مسلمانان مي

اينكه در جهاد ابتدايي حضور  سرو شايد . به جهاد ابتدايي متوسل شوند
چون تشخيص اين  ؛شرط شده است نيز همين باشد و اجازه امام عادل

امر نياز به تخصص، تجربه، هوشياري و شناخت كامل از اوضاع 
  .اجتماعي، به همراه تقوا و عدالت كامل دارد

جهاد داراي احكام متعددي است مانند احكام مربوط به ابزار و 
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هاي قتل همچون حكم استفاده از سم يا آتش در جنگ، يا   شيوه
كساني كه جنگ و جهاد بر آنها واجب است مانند مردان  احكام

نيرومند و در بعضي از شرايط زنان، يا احكام غنايم و نحوه تقسيم و 
جدا كردن خمس آنها، همچنين احكام مربوط به اسيران مانند بردگي 
يا آزاد كردن بي قيد و شرط، يا آزاد كردن با گرفتن فديه در صورت 

كشتن آنها قبل از پيروز شدن و خاتمه جنگ،  تثبيت پيروزي، يا جواز
احكام امان دادن و زمان اين كار، همچنين احكام مربوط به تفاوت در 
برخورد با مشركان، اهل كتاب و گردن كشان، احكام مربوط به فرار 
از جنگ و احكام ديگري كه جزئيات آنها به طور مفصل در 

  .هاي فقهي آمده است  كتاب

خاصي نيز دارد مانند آداب شروع جنگ، در جنگ و جهاد آداب  
شايد . برخورد با اسيران در حال اسارت و ديگر آدابحين مبارزه، 

يكي از زيباترين متون روايي كه در اين زمينه وارد شده است روايتي 
  :باشد كه از مالك بن اعين نقل شده است كه گفت

كرد و   يمردم را در صفين براي جنگ آماده م ×حضرت اميرالمؤمنين
  : فرمود  مي

اي راهنمايي كرده   شما را به تجارت و معامله عز و جلّهمانا كه خداوند 
است كه از عذاب دردناك نجاتتان داده و بدين ترتيب شما را به خير و 

ايمان به خدا و جهاد در راه او، و پاداش اين عمل را : رساند  خوبي مي
بهشت جاودان قرار داده هاي پاكيزه   آمرزش گناهان و سكونت در خانه

خداوند كساني را كه در راه او {: فرموده است عز و جلّاست، خداوند 
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ماند   در صفوفي به هم پيوسته كه به ديوارهاي ريخته شده از سرب مي
، پس صفوف خود را همچون ديوارهايي }دارد  كنند دوست مي  جنگ مي

ن را در پشت از سرب ترتيب دهيد، زره پوشيدگان را در جلو و برهنگا
هاي خود را به هم بفشاريد كه اين كار مقاومت شما   سر قرار دهيد، دندان

كند، و بدن خود را در برابر   را در برابر ضربات شمشير دشمن بيشتر مي
ها پيچ و تاب دهيد كه اين كار تأثير آنها را در شما كمتر   نوك نيزه

لب شما بيشتر خواهد نمود، چشمان خود را ببنديد تا آرامش و قوت ق
را خاموش كنيد كه اين ) فريادهاي از روي ترس و وحشت(شود، صداها 

كار مانع از هم پاشيدگي شما شده و به حال وقار و طمأنينه شما 
هاي خود را راست نگاه داريد و از مايل شدن يا   سزاوارتر است، پرچم

خود  ها را تنها به دست افراد شجاع  افتادن آنها جلوگيري كنيد و پرچم
توانند از عقبه لشكر محافظت نموده و   چرا كه فقط كساني مي ؛بسپاريد

در هنگام وقوع حوادث سخت از صبر و تحمل برخوردار هستند كه اهل 
  .حفاظ باشند

اي را مثله نكنيد، و چون به عقبه لشكر دشمن رسيديد   هيچگاه كشته
لشكر ايشان  اي داخل نشويد و جز آنچه در  اي را ندريد، و به خانه  پرده

هايشان چيزي برنداريد، هيچ زني را نترسانيد و آزار   است از خانه
نرسانيد حتي اگر نواميس شما را مورد توهين قرار داده يا اميران و 
صالحانتان را دشنام دهند، چرا كه زنان به لحاظ قواي بدني، روحي و 

 ار زنعقلي ضعيف هستند و ما نيز از قبل دستور داشتيم كه دست از آز

كرد   هاي مشرك نيز نگه داريم، و در جاهليت اگر مردي به زني حمله مي
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  .شدند  نه تنها خود، بلكه پس از وي فرزندانش نيز مورد سرزنش واقع مي

هاي خود گرد   و بدانيد كه اهل حفاظ كساني هستند كه به دور پرچم
آيند و با حلقه زدن و جنگيدن در اطراف و پيش و پس آنها از   مي
نمايد و هيچ گاه پرچم خود   نگوني پرچم لشكر خويش جلوگيري ميسر

خداوند كسي را رحمت كند كه برادر همرزم خود را . گذارند  را تنها نمي
با جانش حمايت كند و مسئوليت مبارزه با هماورد خود را به دوش 
برادر همرزم خويش نياندازد تا وي مجبور شود با دو هماورد مبارزه كند 

ل، مالمت و سرزنش را براي خود خريده و با پستي از ميدان و در مقاب
و چرا چنين نباشد؟ كه همرزم او با دو نفر جنگيده و اين  ؛نبرد باز گردد

شخص از جنگ دست كشيده و با فرار از برابر هماورد خويش او را به 
اين  ؛جنگ برادر همرزم خويش فرستاده و تماشاگر اين صحنه شده است

گردد، پس خود   خداوند متعال بسيار از آن خشمگين ميكاري است كه 
را در معرض خشم خداوند قرار ندهيد كه در هر صورت به نزد خداوند 

اگر از : بگو{: نيز فرموده است عز و جلّباز خواهيد گشت و خداوند 
بخشد، و   مرگ يا كشته شدن بگريزيد، هرگز اين گريز براي شما سود نمي

و به خدا سوگند، اگر  }برخوردار نخواهيد شددر آن صورت جز اندكي 
از شمشيرهايي كه امروز به روي شما كشيده شده است فرار كنيد از 
شمشيرهايي كه فردا بر سرتان فرود خواهد آمد فرار نتوانيد كرد، پس از 
صبر و راستي ياري جوييد كه پيروزي متعاقب صبر و بردباري نازل 

قوا جهاد كنيد و هيچ نيرويي جز از  گردد، پس در راه خدا با تمام  مي
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  )1(.جانب خداوند نيست

  موارد جهاد] 4[

گردد و   موارد جهاد كه از قرآن كريم و روايات شريف مستفاد مي 
مجوز اقدام به جنگ و استفاده از اسلحه در برابر دشمنان است را 

  :توان در امور ذيل خالصه كرد  مي

براي دين و اساس اسالم، چه  دفاع از اسالم در هنگام بروز خطر :اول
اين خطر از سوي كافران باشد يا افراد مرتد داخل جامعه اسالمي كه 

  .ايم  قبال نيز به اين امر اشاره كرده

دفاع از جان، چه دفاع از جان يك فرد باشد يا دفاع از جماعت  :دوم
گري واقع گرديده، يا  مسلماني باشد كه در معرض كشتار و دسيسه

  .از مال و آبروي خود باشند در حال دفاع

نقل  ×شيخ كليني در همين باره روايتي را از حضرت امام صادق
  : كرده است كه فرمود

  :فرموده است ‘پيامبر اكرم

هر كس در راه باز پس گرفتن حق پايمال شده خود كشته شود شهيد 
  )2(.است

اين گونه آمده  حق پايمال شدهو در روايت ديگري در تفسير عبارت 
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  : تاس

  )1(.در راه حمايت از خانواده خود، مال خود و نظاير اينها كشه شود

ايستادگي در برابر نظام ستمگر و سركشي كه در سطح كالن،  :سوم
باكانه   اي كه در چنين نظامي بي  به گونه ؛امت را به خطر اندازد

هاي انساني زير پا نهاده شده و آزادي و كرامت انساني و   ارزش
  : وي از او سلب گردد خداوند متعال فرموده استحقوق بنيادين 

} حذَبي مهنفَةً مطائ فعضتسا يعيلَها شلَ أَهعج ضِ وي اَْألرال فنَ عوعرإِنَّ ف
 فِْسدينالْم نكانَ م هإِن ميي نِساَءهحتسي و مناَءهلَ* أَبع نمأَنْ ن ريدن ىو 

   )2(}ن استضعفُوا في اَْألرضِ و نجعلَهم أَئمةً و نجعلَهم الْوارِثنيالَّذي

 ؛سر برافراشت، و مردمِ آن را طبقه طبقه ساخت] مصر[فرعون در سرزمين 
بريد، و زنانشان را   پسرانشان را سر مي: داشت  اي از آنان را زبون مي  طبقه

و * ذاشت، كه وي از فسادكاران بود گ  زنده بر جاي مي ]كشي  براي بهره[
نهيم و  منتخواستيم بر كساني كه در آن سرزمين فرو دست شده بودند 

  .مكني] زمين[گردانيم، و ايشان را وارث  ]مردم[آنان را پيشوايان 

رها كردن مظلومان و محرومان از دست سركشان و ظالمان،  :چهارم
   :داردكه آيه شريفه ذيل بر اين نكته داللت  چنان

} الْوِلْدان ساِء والن جالِ والر نم فنيعضتسالْم و بيلِ اللّهلُونَ يف سقاتال ت ما لَكُم و
الَّذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظّالمِ أَهلُها و اجعلْ لَنا من لَدنك وليا 
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نلْ لَنا معاج ا وصرين كنو چرا شما در راه خدا  )1(}لَد]مردان  ]و در راه نجات
پروردگارا، ما را : گويند جنگيد؟ همانان كه مي  و زنان و كودكان مستضعف نمي
اند بيرون ببر، و از جانب خود براي ما   پيشه  از اين شهري كه مردمش ستم

  .فرماسرپرستي قرار ده، و از نزد خويش ياوري براي ما تعيين 

  : نيز فرمود ‘پيامبر اكرم و

اي مسلمانان به  :گويد  هر كس صداي فرياد مسلماني را بشنود كه مي
  )2(.فريادم برسيد و به ياري او نشتابد مسلمان نيست

نبرد كردن با مسلماناني كه سر به شورش و سركشي  :پنجم
دارند، چه كساني كه بر حاكم عادل جامع الشرايط بشورند،  برمي
بر ضد اصحاب جمل  ×هاي حضرت امام علي  كه در جنگ چنان

روي داد، و ) مارقين(، و خوارج )قاسطين(، معاويه و ياران او )ناكثين(
هاي طغيانگر مسلماني كه به جمعيت مسلمان ديگر حمله   چه جمعيت

آنجا كه در مرحله اول واجب است كه مسلمانان براي ايجاد  ؛كنند
روه تالش كنند و در صورتي كه صلح و سازش در ميان اين دو گ

جماعت ستمگر دست از كار خود برنداشت بر مسلمانان واجب است 
تا در ياري گروه ستمديده با گروه ستمگر به جنگ و مبارزه برخيزند 
و از مصاديق اين مبارزه با ستمگري، ايستادن در برابر حاكمان ناحق 

شوند و به   مردم مسلمان سوار مي نو جائري است كه گاه بر گرد
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زنند، شاهد اين امر نيز   ناحق بر كرسي حكومت اسالمي تكيه مي
  . در برابر يزيد بن معاويه است ×موضع حضرت امام حسين

   :حضرت فرمود آن

هر كس سلطان ستمگري را ببيند كه حرام خدا را حالل دانسته، پيمان خدا 
خدا به ظلم  را شكسته ـ با سنت رسول خدا مخالفت نموده و در ميان بندگان

نمايد، و با كردار و گفتار در برابر وي برنخيزد، بر خداوند   و جور عمل مي
آيد كه او را به همان جايگاهي در اندازد كه آن ظالم را در آن   متعال الزم مي

بند شده و  به پيروي از شيطان پاي) بني اميه(اندازد، آگاه باشيد كه اينان   مي
اند، آنان در زمين آشكارا فساد كرده،   ك گفتهپيروي از خداوند رحمان را تر

حدود الهي را تعطيل نموده، اموال عمومي را به نفع خود مورد استفاده قرار 
  )1(.اند  داده، حالل خدا را حرام و حالل خدا را حرام نموده

از قيام حضرت زيد بن  ^توان دليل دفاع ائمه اهل بيت  بدين ترتيب مي
  ،مصاديق اين مبارزات بوده استكه از  را ^علي بن الحسين

در حديث معتبري در باره او  ×كه حضرت امام صادق ؛نيز دريافت
  : فرمايد  مي

همانا زيد دانشمندي راستگو بود، او شما را به سوي خود فرا نخواند، 
فرا خواند و اگر پيروز  ^بلكه شما را به طلب رضايت آل محمد

  )2(.نمود  گرديد حتماً به آن وفا مي  مي
                                                         

  . تل احلسنيك مقرم، مق.چاپ دوم ـ بريوت، مهچنني ر 307/  3 ى تاريخ طرب .1
  1ح  ،35/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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  : وارد است كه به مأمون فرمود ×از حضرت امام رضا و

را با زيد بن علي مقايسه نكن، چون زيد بن علي از  )1(ادرم زيدبر
دانشمندان آل محمد بود، او براي رضاي خدا خشم گرفت و با دشمنان خدا 

از پدرش  ’جنگيد تا اينكه در راه خدا كشته شد، پدرم موسي بن جعفر
خداوند عمويم زيد : فرمود شنيده است كه مي ^جعفر بن محمد بن علي

را رحمت كند او مردم را به كسب رضايت آل محمد فراخواند و اگر پيروز 
كرد، او در رابطه با قيام خود با  اي كه داده بود وفا مي  شد حتماً به وعده مي

پسندي كه تو كشته   اي عمو، اگر مي: من مشورت كرد و من به او گفتم
  .خته در مزبله شهر باشي اختيار با تو استشده به دار آوي

  : فرمودند ×امام رضا و

زيد بن علي هيچگاه به ناحق ادعاي مقامي را نداشت، بلكه او فقط 
  )2(.خوانم  فرا مي ^من شما را به جلب رضايت آل محمد: گفت  مي

رواياتي در تأييد قيام حسين بن علي معروف به  ^از اهل بيت و
رد شده است و مصيبت وي را پس از صاحب فخ و خاندانش وا

  )3(.اند  فاجعه كربال در درجه دوم اهميت دانسته

هاي غير اسالمي كه هم اكنون بر جوامع   و شكي نيست كه نظام

                                                         
  .در تاريخ به زيدالنار يا زيد آتشني معروف استى و .1
  .11ح  ،35/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
بن حسن بن حسن بن حسن بن ى شرح حال حسني بن عل/  1 تنقيح املقالمامقاىن،  .3

  .طالب كه به صاحب فخ معروف است بن اىبى عل
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رانند ـ گر چه ممكن است حاكمان آنها به ظاهر   اسالمي حكم مي
توانند مصداقي براي عنوان اول يا سوم، چهارم   مسلمان نيز باشند ـ مي

  .پنجم باشنديا 

و مبارزه مسلحانه و استفاده از سالح در آن مبارزه تنها در موردي 
هاي دعوت و تبليغ به   تواند صحيح باشد كه ديگر وسايل و روش  مي

سوي خدا با حكمت و موعظه حسنه براي ايجاد تغييرات در جامعه 
فراهم نبوده يا حكومت و حاكم ستمگر براي جلوگيري مسلمانان از 

سالت الهي يا تحميل حكومت غير الهي بر آنان و سلب آزادي تبليغ ر
  .رأي و اختيار از ايشان، به زور متوسل شوند

البته در هر صورت براي واجب شدن جهاد بايد كه مسلمانان توان الزم را 
براي استفاده از وسايل دفاعي داشته باشند، در غير اين صورت بايد منتظر 

  .فرصت مناسب بمانند

الزاماً بايد زير نظر مجتهد عادل كه داراي همه شرايط رهبري و جهاد 
سياسي و شرعي باشد انجام پذيرفته و در غير اين صورت از وجوب 

  .گردد  ساقط مي
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   مرزبانى در مرزهاى اسالم] 5[

مرزباني عبارت است  ؛از ديگر مصاديق جهاد در راه خدا مرزباني است
ادگي مستمر براي دفاع از از حفظ حدود و مرزهاي مسلمانان، و آم
اين امر در هنگام  ؛هاي كفار  جامعه اسالمي در مناطق هم مرز با سرزمين

بروز خطر حمله كفار به كشور اسالم بر همه مسلمانان واجب است اما 
در حالتي كه خطري از جانب مرزها كشور اسالمي را تهديد نكند واجب 

خوب، پسنديده و  نيست، اگر چه في نفسه در شرع مقدس اسالم كار
  )1(.شود  مستحبي شمرده مي

 ×و حضرت امام صادق ×در حديث معتبري از حضرت امام باقر
  : آمده است كه فرمودند

حد اقل مرزباني سه روز و حد اكثر آن، چهل روز است و چون مرزباني 
  )2(.شود  مؤمني از چهل روز بيشتر شد، جهاد محسوب مي

   جهاد ةدیدگاه اسالم در بار] 6[

پس از مرور مختصري كه در باره موارد مختلف مسئله جهاد داشتيم 
اي در اين رابطه ارائه كنيم كه شكل دهنده ديدگاه   توانيم خالصه  مي

توان جمع   كلي اسالم در باره جهاد باشد و آن را در چند نكته ذيل مي
  :بندي كرد

                                                         
  .چاپ بيست و هشتم ،367 /منهاج الصاحلنيحضرت آيت اهللا العظمى سيد ابوالقاسم خوىي،  .1
  .1ح  ،19/  11 وسائل الشيعهى، حر عامل .2
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ـ جهاد از عبادات مهمي است كه حفظ اسالم و جامعه اسالمي و 1
رزه با ظلم و فساد و طغيان و دشمني به آن بستگي داشته، كرامت مبا

  .گردد  انساني و عزت مسلمانان به وسيله آن متحقق مي

ـ جهاد ابزاري براي انتشار رسالت اسالم در شرايط خاص و 2
آيد كه   اين شرايط در صورتي به وجود مي ؛استثنايي استبه صورت 
بسته شده، ابالغ رسالت و هاي ديگر دعوت و موعظه حسنه   همه راه

اقامه حجت بالغه الهي و امكان پايداري در اين كار فراهم نبوده و 
عذري براي كسي باقي نمانده، تنها موانع روحي و جحود مانع از 
پذيرش حقيقت روشن و آشكار شده باشد و در چنين شرايطي است 
د كه براي شكستن اين موانع روحي به مقتضاي حال، از ابزار جها

  .شود  مسلحانه استفاده مي

ـ قاعده كلي در جهاد بر اساس دفاع از خود در برابر دشمني 3
مستقيم با اسالم و مسلمين يا حمله به وحدت امت اسالم يا نظام 

  .اسالمي استوار شده است

تواند براي اسالم و   همچنين در برابر خطرات و تهديداتي كه مي
عامل بازدارنده از اين تهديدات  مسلمانان پيش بيايد و جهاد به عنوان

هايي از وجود  و هنگامي كه نشانه. است كه جهاد بازدارنده است
چنين خطراتي در جامعه اسالمي پيدا شد ايجاد آمادگي براي چنين 

  گردد  جهادي نيز واجب مي

گردد كه حاكم   ـ جهاد با حاكمان منحرف در صورتي واجب مي4
ابالغ رسالت يا تحميل نظام  منحرف براي بازداشتن مسلمانان از
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حكومتي غير اسالمي بر مسلمانان متوسل به زور شده و آزادي رأي 
و اختيار را از آنان سلب نموده و در عين حال با چنين حاكمي اتمام 

  .حجت نيز شده باشد

ـ وجوب جنگ و جهاد به ناچار بايد با توان و قدرت همراه بوده 5
. ولو در دراز مدت به هدف خود برسند مسلمانان بتوانند از اين راه به

وگرنه جهاد فعال بر آنها واجب نبوده و الزم است به تهيه توش و توان 
پرداخته و به انتظار فرصت مناسب باشند و البته از دست دادن اين 

  .ها و به ناتواني كشانيدن اين قدرت نيز بر آنان جايز نيست  فرصت

ل باشد كه در عصر و زمان ما ـ جنگ بايد حتماً زير نظر امام عاد6
مجتهد عادل آگاه است كه متصدي امور سياسي و اجتماعي و با 
شرايط سياسي و اجتماعي جامعه آشنا بوده، شجاع و قادر به اتخاذ 
  .مواضع و اقدام مناسب در برابر رويدادها مطابق با حكم شرعي باشد

بخش چهارم از با بيان اين مباحث در رابطه با عبادات، سخن خود را در 
 ^كه آن را به موضوع نقش اهل بيت ^المعارف مبارك اهل بيت ةداير

  .بريم  ايم به پايان مي  اختصاص داده جماعت صالحاندر بنيانگذاري 

خواهم اين خدمت كوچك را با كرم بزرگ خود   از خداوند متعال مي
  .بپذيرد

ا در اين هاي ما ر  خواهم كه خطاها و غفلت  همچنين از خداوند متعال مي
  .راه ببخشايد و اين كار را به لطف و كرم خويش خالصانه قرار دهد

خواهم كه كار من مورد قبول سروان و پيشوايانم   و باز از خداوند مي
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اش خصوصاً   اهل بيت عصمت و طهارت محمد و آل پاك و پاكيزه
  .سيد و مواليم حضرت بقيه اهللا قرار گيرد

*   *   *  
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