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کالم امیرالمؤمنین با خود، هنگام شب
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توصیه های مقام معّظم رهبری، موضع تشویقی  از  با بسیاری  مواجهه  ما در 

آنها را  آنها لذت می بریم و در قلب و بر زبان،  داریم؛ از خواندن و شنیدن 

تحسین می کنیم، بدون اینکه خودمان را مخاطب جدی آن سفارش ها بدانیم. 

گروه، مسئولین  با خودمان می گوییم خیلی خوب است این مورد توسط فالن 

یا مدیران یا نظامی ها یا اساتید یا ... اجرا شود. حال، یا واقعًا همین طور است 

که هیچ راِه توجیهی  کنیم. اما توصیه هایی هست  یا می توانیم این طور توجیه 

را باز نمی گذارد و هرطور با آنها مواجه شویم، روی صحبتشان با ماست؛ »ما« 

که این رهبر حکیم و فرزانه را مقتدای خود قرار داده اند.  به معنای همۀ آنان 

، از بیان حضرت آیت اهلل خامنه ای در ارتباط با نماز شب  گفتار آنچه در این 

می خوانیم، قطعًا از همین جنس است؛ توصیه ای مهم، جدی و برای عموم.

بی شک یکی از پایه های یک انسان مؤمن و انقالبی، معنویت است. و بر 

اساس آنچه تقریبًا تمام بزرگان و علمای اخالق فرموده اند و معّظم له نیز در 

این متن به آن اشاره دارند؛ از مهم ترین عوامل معنویت، عبادت در سحر و 

کنیم از آن محروم نمانیم. عمل به این سفارش  که باید سعی  نماز شب است 

کثری، اما مهم آن  مؤّکد، حیطۀ وسیعی دارد؛ می تواند حداقلی باشد یا حدا

که خود را برکنار و جدا از این وادِی عبادی ندانیم. آن که توفیق پیدا  است 

اشاره



کند و حتی حداقلی و محدود، نافلۀ شب بخواند، شیرینی این عبادت چنان 

کرد، تا ان شاءاهلل  که به مرور در این موضوع رشد خواهد  به جانش می نشیند 

از اهل سحر شود.

که  گفتار می خوانیم، وقتی برایمان جذاب تر و عملی تر می شود  آنچه در این 

کرده و به نتایجش رسیده  که به آنها عمل  یک الگو و نمونۀ آشنا را بشناسیم 

باشد. چه نمونه ای زیباتر از سیدالشهدای جریان مقاومت، شهید حاج قاسم 

که هر که به او نزدیک شده، حتی در داغ ترین معرکه های نظامی،  سلیمانی 

شاهد شب زنده داری و سوز و اشک آن سردار آسمانی در سحرها بوده. حتمًا 

با انتشار خاطرات و زندگینامه های او، این از مهم ترین ویژگی های حاج قاسم 

ذکر خواهد شد. مناجات های سحر او به نتیجه هم رسید. یقینًا او در قنوت 

که به یاران شهیدش بپیوندد. و چه زیبا و باعظمت به  نماز شبش دعا می کرد 

گر معتقد و عالقه مند به مسیر حاج قاسم هستیم، باید به  خواسته اش رسید. ا

که به طرق مختلف سفارش می کرد به نماز  این توصیۀ او نیز دل و جان بدهیم 

گفتار آمده. شب. دو نمونه از این توصیه ها تبرکًا در انتهای همین 

خدایا! توفیق درک فیض سحر و چشیدن شیرینِی نافلۀ شب را به ما عطا بفرما..

دی ماه 1399  



َاشراف واقعی

طبقات  بر  امتیازی  که  گفته می شود  به طبقه ای  جامعه ای  هر  َاشراف در 

دیگر دارند. در جوامع مادی، این امتیاز به امور مادی است، پولدارها یا 

که از اصل و نسب برجسته ای  کسانی  صاحبان مقامات عالیۀ دولتی و یا 

ِک قضاوت،  که محور و مال برخوردارند، جزو َاشرافند. در جامعۀ اسالمی 

کسی در زمرۀ َاشراف قرار بگیرد  ک برای اینکه  مادیات نیست، طبعًا مال

ممتازها  و  برجسته ها  این  اسالمی،  امت  در  َاشراف  نیست.  چیزها  این 

وظیفه ای  باشد،  آورده  به دست  ثروتی  حالل  راه  از  گر  ا ثروتمند  نیستند. 

باید  بیشتری  ُشکر  است،  داده  او  به  بیشتری  نعمت  متعال  خدای  دارد، 

بکند، پول را بایستی انفاق بکند، در راه حالل مصرف بکند. برتری ای بر 

کسی[ یک مقاِم حکومتی ای، دولتی ای دارد، چنانچه  گر ] دیگران ندارد. ا
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کرده  که توفیق خدمتی پیدا  کسی است  به حق به این مقام رسیده باشد، 

کند،  است، نوکر مردم است، خدمتگزار مردم است، باید به مردم خدمت 

از  که  کسی  یا  نمی شوند.  محسوب  َاشراف  اینها  ندارد،  دیگران  بر  منتی 

چنین  ما  پدربزرگ های  بود،  چنین  ما  پدِر  بگوید:  است،  مهمی  خانوادۀ 

بودند، اجداد ما، طایفۀ ما، خانوادۀ ما این طور بودند؛ اینها جزو امتیازات 

گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟!  محسوب نمی شود؛ 

طبقۀ  یعنی  َاشراف  پس  نیست.  اسالمی  جامعۀ  در  َاشراف  جزو  این هم 

ثروتی دارند، تجارِت عمده ای  پولی دارند،  که  نیستند  کسانی  آن   ، ممتاز

دارند، حساب بانکِی سرشاری دارند، یا مقام دولتِی چنین وچنانی دارند، 

یا خانوادۀ چنین وچنانی دارند، اینها جزو طبقۀ ممتاز محسوب نمی شوند. 

کسانی هستند؟93/12/11 پس در اسالم طبقۀ ممتاز چه 

تی  َحَمَلُة الُقرآِن َو َاصحاُب  ُاّمَ کرم در حدیثی می فرماید: »َاشراُف   پیغمبر ا

یِل«1  ..شریف ها و عزیزها در امت اسالم »َحَمَلُة الُقرآِن« حامالن قرآنند، 
َ
الّل

َاصحاُب  »َو  آنهاست  اختیار  در  قرآنی  دانش  و  قرآنی  معرفت  که  کسانی 

یِل« و شب زنده داران. ..آن کسانی که در راه خدا مشغول به شب زنده دارى 
َ
الّل

و نیاز  که شب را به عبادت الهی و راز  آنهایی  می شوند؛ صاحبان شب و 

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس چهل ویکم/ حدیث 6
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می گذرانند، َاشراف امت اسالمی هستند.60/1/28

 ااَلَذى َعِن الّناِس «1  ]امام صادق[ 
ُ

َکّف ُه  یِل َو ِعّزُ
َ
ُتُه ِبالّل »َشَرُف الُمؤِمِن َصال

ایذای2   عدم  در  او  عزت  و  شب  نافلۀ  انجام  به  مؤمن  شرافت  می فرماید: 

دیگران است.81/7/1

1. الخصال )شیخ صدوق(/ باب الواحد/ حدیث 18
2. اذیت کردن، آزاررساندن
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با دعا و نوافل، تا اوج..

سی وچهار  شده،  واجب  برایمان  نماز  رکعت  هفده  شبانه روزى  هر  در  ما 

رکعت هم مستحب است، نوافل مرتب است؛ هر نمازى  چند رکعت نافله 

این طورى است؛ دو  ترتیبش هم  نیمۀ شب.  نوافل شب هم هست،  دارد، 

رکعت  هشت  است،  ظهر  نافلۀ  رکعت  هشت  است،  صبح  نافلۀ  رکعت 

نشسته  دورکعتی  یک  است،  مغرب  نافلۀ  رکعت  چهار  است،  عصر  نافلۀ 

که به جاى یک رکعت حساب می شود این هم نافلۀ نماز عشا است،  هم 

؟ بیست وسه رکعت. یازده رکعت هم نافلۀ شب است، این شد  شد چقدر

که نمازهاى  که این سی وچهار رکعت با آن هفده رکعتی  سی وچهار رکعت، 

دارد  روایات  در  که  رکعت  پنجاه ویک  مجموعًا  می شود  ماست،  یومیۀ 

َو َخمسیَن«1  صاحبان و یاران  دربارۀ مؤمن، از جمله: »َاصحاُب ااِلحَدى 

در  نماز  رکعت  پنجاه ویک  است،  پنجاه ویک  همین  آن،  پنجاه ویک، 

. شبانه روز

گر موفق بشویم این پنجاه ویک رکعت را بخوانیم، این خیلی فوز2  و فضل  ا

گر این توفیق را ما پیدا  کرده به ما ا زیادى است. خداى متعال واقعًا لطف 

کتاب الصالة/ باب 3/ حدیث 19  / 1. بحاراالنوار
2. رستگاری
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که پنجاه ویک رکعت را بخوانیم.62/4/19 کنیم 

]در حدیثی،[ ششمین وصیت از وصایای نبّی مکّرم به امیرالمؤمنین علیهماالسالم 

فرایض هستند،  نوافل حفاظ های  را بخوان،1   نوافل  که ..حتمًا  این است 

که همان حضور قلب و توجه به  آنچه برای انسان در فریضه الزم است ـ 

گر کمبودی در آنها پیدا شد، نوافل آن  خدای متعال و تقرب الی اهلل استـ  ا

را جبران می کنند.91/12/15

کنید. البته  نوافل را درک  گر همۀ نوافل را هم نمی توانید، بعضی از  حاال ا

الّلیل«  »صالة  شب،  نوافل  که  است؛  شب  نیمۀ  نوافل  نوافل،  این  افضل 

که در آیات شریفۀ قرآن هم چند جا اشارۀ  گفته می شود،  نمازهاى شب به او 

به این نمازهاى شب شده و روایات زیادى هم در فضیلت و در کیفیتش 

وارد شده.62/4/19

 
ً
َخوفا ُهم  َرّبَ َيدعوَن  الَمضاِجِع  َعِن  ُجنوُبُهم  »َتَتجافَٰى  آیۀ شریفه می فرماید: 

کرم به امیرالمؤمنین را ذکر می کنند.  1. امام صادق علیه السالم در روایتی، برخی از وصایای پیامبر ا
که رسول اهلل به امیرالمؤمنین می فرمایند این است: )ای علی جان!(  در این روایت، ششمین موردی 
، روزانه پنجاه ویک رکعت نماز بخوان. در  کن. در نماز در نماز و روزه و صدقه به سنت من عمل 
. و در  روزه، در هر ماه قمری سه روِز پنج شنبۀ اول، پنج شنبۀ آخر و چهارشنبۀ وسط ماه را روزه بگیر
که به اموال خودش دارد، می گوید:  که انسان به حسب میل و رغبتی  صدقه دادن، تا آنجا صدقه بده 
کتاب المواعظ و الرسایل/  کاشانی(/  زیادی دادم! در حالی که زیادی نداده است. )الشافی )فیض 

باب مواعظ رسول اهلل/ حدیث 6(
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ِمن  ُهم 
َ
ل خِفَي 

ُ
ا ما  َنفٌس  ُم 

َ
َتعل َفلا   )16( ُينِفقوَن   َزقناُهم  َر ِمّما  َو   

ً
َطَمعا َو 

برمی خیزند(  شب  نماز  براى  )و  بسترها پهلو تهی می کنند  ]از  عُيٍن«1، 
َ
ا ِة  ُقّرَ

در حالی که پروردگارشان را به بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزى 

روشنِی چشمی  که چه  نمی زند  انسانی حدس  کرده ایم می بخشند.[ هیچ 

که سحر بلند می شوند و عبادت می کنند.95/9/22 برای این افرادی است 

در ]ادامۀ[ وصیت نبّی مکّرم به امیرالمؤمنین، حضرت سه مرتبه این جمله 

َعَلیَك  َو  یِل 
َ
الّل ِبَصالِة  َعَلیَك  َو  یِل 

َ
الّل ِبَصالِة  َعَلیَك  »َو  می فرمایند:  را تکرار 

! معلوم می شود خصوصیاتی  یِل «! نافلۀ شب را حتمًا به جا بیاور
َ
الّل ِبَصالِة 

که در  در بلندشدن در نیمۀ شب، سحرخیزی، و عبادت کردن وجود دارد 

، این خصوصیات وجود  نمازهای بیست وچهار ساعِت دیگر از  هیچ یک 

کید شده است.92/1/18 که بر آن تأ ندارد. لذاست 

گر با توجه این نماز را  گر با ذکر و یاد خوانده بشوند، آدم ا البته این نوافل ا

و  سنجیده اند  را  شما  و  من  ظرفیت  شد.  خواهد  خوبی  آدم  واقعًا  بخواند، 

دیده اند این موجود با این عواطف، با این تمایالت، با این اندازه احساس 

که  که در او هست و با این خصلت هاى بد و خوبی  خشم و احساس محبت 

گر این مقدار نماز بخواند و  در وجودش وجود دارد، این موجود با این مایه ها، ا

1. سورٔه مبارکٔه سجده / آیات 17-16
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ذکر خدا را در دل و در زبان تکرار بکند، موجود صاف و بی غل وغشی خواهد 

شد، همین پنجاه ویک رکعت شما را خواهد برد به فلك، به اوج تکامل.62/4/19

اشارۀ قرآن

، بعضی از نوافل واجب بوده است. همان طورکه در روایات ما هست  بر پیامبر

که مثاًل نماز نافلۀ شب بر پیامبر الزم بوده است. یا در سورۀ مّزّمل می فرماید: 

ِل  َر ّتِ َو  یِه 
َ
َعل ِزد  و 

َ
ا  )3( َقلیلًا  ِمنُه  انُقص  ِو 

َ
ا ِنصَفُه   )2( َقلیلًا  ا 

ّ
ِال یَل 

َّ
الل »ُقِم 

ا َثقیلًا« 76/10/21 و بعد از آنکه او را به 
ً
یَک َقول

َ
الُقر آَن َتر تیلًا )4( ِاّنا َسُنلقی َعل

برخاستن در شب و تضرع در نیمۀ شب امر می کند، می فرماید: »ِاّنا َسُنلقی 

ا َثقیلًا«1 70/12/12 حضرت حق به پیغمبر و عزیز و حبیب خودش 
ً
یَک َقول

َ
َعل

که  که برترین انسان ها در طول تاریخ، از اولین و آخرین بود، خطاب فرمود 

کن؛  ، ارتباط و اتصال خود را مستحکم  نماز شب را بخوان، نیمه شب برخیز

ا َثقیلًا« تحمل 
ً
َقول یَک 

َ
َعل »ِاّنا َسُنلقی  کار سنگینی در پیش دارى.  چون 

، سخت است. آنان که در وسط این راِه پر دشمن و شیطان، لرزیدند،  این بار

لغزیدند، منصرف شدند، به دشمن پیوستند، یا به آفات دیگر مبتال شدند، 

1. »به پا خیز شب را مگر اندکی )2( نیمی از شب یا اندکی از آن را ِبکاه )3( یا بر آن بیفزای و قرآن را 
گرانبها القا می کنیم« گفتاری  شمرده شمرده بخوان )4( درحقیقت ما به زودی بر تو 
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کارشان ـ یعنی معنویت ـ  عیب داشته است.74/9/16 اینجاى 

که بر دوش آن بزرگوار  البته قیام او با قیام امثال ما فرق می کند؛ طبعًا آن ثقلی 

که بر دوش الغر و ضعیف ما هست، فرق می کند؛ به همان  بود، با ثقل هایی 

کوچک و ضعیفیم و همان تمرین براى ما هم الزم است.  نسبت، خود ما هم 

که وقتی بار  من در زندگی امام بزرگوارمان رضوان اهلل تعالی علیه این را یافتم 

عظیمی بدون سابقه بر دوش او قرار می گرفت، با اتصال و ارتباط معنوى و 

قلبی، خودش را تقویت می کرد.70/12/12
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که.. بر عاقل است 

کاَن فیها َامثاٌل: َو َعَلی العاِقِل ما َلم َیُکن  قال »صلی اهلل علیه وآله وسلم«: … َو 

ُر 
َ
ُه، َو ساعٌة َیَتَفّک َمغلوبًا َعَلی َعقِلِه َان َیکوَن َلُه ساعاٌت: ساَعٌة ُیناجي فیها َرّبَ

َو ساَعٌة   ، َر
َ

َاّخ َو  َم 
َ

َقّد َنفَسُه فیما  ِفیها  َو ساَعٌة ُیحاِسُب  َتعاَلی،  في ُصنِع اهلِل 

َیخلو ِفیها ِبحاَجِتِه ِمَن الَحالِل ِفي الَمطَعِم َو الَمشَرِب.1 

که جناب ابوذر از پیامبرصلی اهلل علیه وآله سؤال  سؤال از »ُصُحف«2  ابراهیم است 

می کند، این هم فقرۀ3  دیگر است، می فرماید: در آن صحف مثل هایی بود 

گون بر عقل  گونا که نْفس او، هوای او، عوامل خارجی  از این قبیل: عاقلی 

کسی بایستی  آزاد و مستقل بیندیشد، چنین  بتواند  او غلبه نکرده باشند، 

الزم  هم  تقسیم  این  کند،  تقسیم  بخش  چهار  به  را  خود  شبانه روز  اوقات 

نیست به نحو مساوی باشد.

که بعضی  ، برای مناجات با پروردگار بگذارد  اول: یک فرصتی در شبانه روز

خالص ترین  ساعاتتان،  بهترین  می گفتند:  سلوک  و  معنا  اهل  و  بزرگان  از 

را  آن  جای  هیچ چیزی  و  است  سحر  وقت  که  را  ساعات  باصفاترین  و 

1. امالی )شیخ طوسی(/ مجلس نوزدهم/ حدیث 2
کریم از کتاب  کتاب، و آنچه در او می نویسند. در قرآن  2. صحف، جمع صحیفه، به معنای نامه یا 

آسمانی حضرت ابراهیم به صحف ابراهیم تعبیر شده است.
3. بند، قطعه
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در  الهی  نعمت  البته  بگذارید!  پروردگار  مناجات  برای  را  این  نمی گیرد، 

پنج نوبت برای ما  را در  حق ما مسلمانان تمام شده است، به اینکه نماز 

گر الزام به نماِز ُمِتَفّرقًا علی ساعات الّلیل و الّنهار1 نمی بود، واقعًا  گذاشتند، ا

 ، ، عصر نوبت صبح، ظهر پنج  در  اینکه  غفلت محض می ماندیم،  ما در 

کن!  گفتگو  که برخیز نماز بخوان! با خدا  کنند  مغرب و عشا ما را دعوت 

یومیه  نمازهای  بدانیم.  را  نعمت  این  قدر  باید  است،  بزرگی  نعمت  این 

که در نماز با  ُه« باشد، به شرطی  می تواند جزو همین »ساَعٌة ُیناجي فیها َرّبَ

خدا حرف بزنیم. خیلی از اوقات، در نماز حواسمان جای دیگر است و 

که این، خیلی  زبانمان جاری می شود، طرِف خطابی نداریم،  الفاظی بر 

مایٔه تأسف است.

که ما به آن عادت  ساعتی هم برای فکر در ُصنع2  الهی بگذارد، چیزهایی 

گل می کنند،  که درختان خشک سبز می شوند،   ، کردیم، همین آمدن بهار

که تا به حال ندیده است، نگاه  کسی  گر اینها را به چشم  میوه می دهند، ا

بیدار  و  می خوابد  انسان  اینکه  می بینیم،  الهی  صنع  عجایب  از  پر  کنیم، 

کنده شده در شبانه روز 1. پرا
2. آفرینش
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هاِر«1  و یا قدرت انسان بر تکلم،  یِل َو الّنَ
َّ
م ِبالل

ُ
می شود »َو ِمن آياِتِه َمناُمك

پیدا  ُنطق  قدرت  می شود،  متولد  کودک  است.  عجیبی  چیزهای  اینها 

می کند، تفکر در اینها توحید را و توجه به مبدأ و معاد را در دل انسان زنده 

می کند. پس بخشی از شبانه روز هم باید صرف در مطالعٔه صنع الهی بشود.

یک ساعت هم، ساعت محاسبٔه نفس است. روز را، شب را، جوانی را، 

گذراندیم،  چگونه  که  کنیم،  محاسبه  را  توانایی ها  و  فرصت ها  را،  عمر 

کنیم، چه کار  را محاسبه  که مسئولیتی دارند، خودمان  کسانی  به خصوص 

کردیم، چه کار می کنیم؟

گذران زندگی است،  که بخش چهارم است، برای  یک بخش از زندگی هم 

کح2، چیزهایی  رفت وآمد و تالش برای به دست آوردن معاش، و بعد تزاوج و تنا

ُمستغِرق3   چهارم  بخش  این  غالبًا  متأسفانه  که  است  زندگی  به  مربوط  که 

کمتر توجه می شود.86/1/20 بخش های دیگر شده است و به آن سه بخش اساسی 

گر ما از سحر استفاده نکنیم، در این دنیای شلوغ، وقت دیگری نداریم  ا

باقی  وقتی  واقعًا  خودمان؛  خدای  با  دلمان،  با  خودمان،  با  خلوت  برای 

1. سوره مبارکه روم/ آیه 23، »و از نشانه هاى ]حکمت [ او خواب شما در شب و روز است.«
کردن و فرزندآوردن 2. ازدواج 

گیرنده 3. فرا
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که  ساعتش  چند  ساعت،  بیست وچهار  این  در  گرفتاریم؛  ما  نمی ماند. 

یک  هرکسی  گرفتاریم؛  هستیم،  بیدار  که  هم  ساعت هایی  آن  خوابیم، 

که وجود  آن فراغت هایی  مشغولیتی دارد یا مشغولیت های مختلفی دارد. 

داشت، امروز وجود ندارد ـ ]البته[ نقص زمانه نیست، طبیعت زمانه است 

وسایلی هست و زندگی، یک زندگی ماشینی است. امروز  ـ باالخره امروز 

]لذا[  نداشته؛  وجود  گذشته  در  پدیده ها  این  که  دارد  وجود  پدیده  هایی 

گرفتاری زیاد است. نمی  شود در ایام روز ـ چرا، ]البته[ اوحدّی1  از مردم، 

کار با رایانه،  کار فنی، در حال  در حال حرکت، در حال معامله، در حال 

در همۀ اوقات با خدای متعال مأنوسند و مشغول ذکرند و ذکر دائم دارند: 

در  دائم  که  هستند  این طور  بعضی ها  داِئموَن«2   َصلاِتِهم   ى  
َ
َعل ُهم  ذيَن  

َّ
ل
َ
»ا

ولی  دوریم،  آنها  از  و  نمی  رسد  آنها  دامن  به  دستمان  که  ما  حاال  نمازند؛ 

گر چنانچه سحر را از  کسانی آن طور هستند ـ فرصت ما فقط سحر است؛ ا

دست بدهیم، دیگر واقعًا فرصتی باقی نمی  ماند.98/2/10

می شود  بکنید،  هم  توجه  یک خرده  بخوانید،  شب  نماز  رکعت  یازده 

ما  چقدر  چیست؟!  انسان  زندگی  در  ساعت  ربع  یک  ساعت.  ربع  یک 

کسانی، بعضی  .1
2. سوره مبارکه معارج/ آیه 23
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انسان  براى  اما همین،  می دهیم؛  را هدر  نیم ساعت ها  و  یک ربع ساعت ها 

سنگین می آید، وقتی خشوع نیست. وقتی خشوع بود، ذکر بود، توجه بود، 

حضور قلب بود، می بینید از نمازخواندن سیر نمی شوید، از مناجات کردن 

ى الخاِشعيَن «1 87/5/29
َ
ا َعل

ّ
بيَرٌة ِال

َ
ك

َ
ها ل

َ
سیر نمی شوید؛ این طورى است. »َو ِاّن

 

[ سنگین است، مگر بر فروتنان .« کار 1. سوره مبارکه بقره/ آیه 45، »و به راستی این ]
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اوقات فراغت!

غ  آَدَم َتَفّرَ وراِة َمکتوٌب، َیا ابَن  الم: ِفي الّتَ ِفي الکافي، َعِن الّصاِدِق َعَلیِه الّسَ

 فاَقَتَك َو َاماَلَ 
َ

ِکلَك ِاَلی َطَلِبَك َو َعَلّيَ َان َاُسّد ِلِعباَدتي َامَل َقلَبَك ِغًنی َو ال َا

 
َ

َاُسّد ال  ُثّمَ  نیا 
ُ

ِبالّد ُشُغاًل  َقلَبَك  َامَل  ِلِعباَدتي  غ  َتَفّرَ ال  ِان  َو  ِمّني  َخوفًا  َقلَبَك 
ِکلَك ِاَلی َطَلِبَك.1 فاَقَتَك َو َا

و  پرمغز  هم  خیلی  که  علیهم السالم  ائمه  کلمات  مجموعه های  از  یکی 

که شاید اینها  که از تورات یا انجیل نقل می کنند  کلماتی است  پرمعناست، 

کنونی هم نباشد، لکن نشان دهندٔه احاطٔه علمی این  تورات و انجیل  در 

کتب آسمانی است. فرمود: در تورات این طور مکتوب است:  بزرگواران به 

که همٔه  غ ِلِعباَدتي« به این معنا نیست  کن! »َتَفّرَ خودت را متفّرغ برای عبادت 

، بالشک این نیست؛ چون تعالیم دینی را باهم  کنار بگذار کارهای دیگر را 

کسب نکن! تحصیل علم نکن!  و در کنار هم باید دید، نمی خواهد بگوید 

! فقط عبادت  به امور خانوادگی و تربیت فرزندان و مسائل زناشویی نپرداز

غ ِلِعباَدتي«  کن! بالشک این نیست، و این را هرگز توصیه نکردند. پس »َتَفّرَ

! زمانی را از شبانه روز خود برای  یعنی وقت فراغتی هم برای عبادت بگذار

کن! چیز دیگری را در آن زمان با عبادت مخلوط نکن! عبادت انتخاب 

کتاب الفضایل و الرذایل/ باب التفرغ للعبادة/ حدیث 1 کاشانی(/  1. الشافی )فیض 



 2 1 

گاهی نماز می خوانیم، در حال نماز مشغول محاسبات دنیایی یا علمی  ما 

للعبادة  تفّرغ  برای  سحر  باشد،  نماز  نمازت  نیست.  درست  این  هستیم، 

است. اینکه این قدر به سحرخیزی و عبادت نیمه شب تکیه شده است، 

می کنی  معّین  عبادت  برای  وقتی که  پس  است.  فارغ  انسان  آن وقت  چون 

کار را بکن تا اینکه من دل تو را از ِغنا و بی نیازی  وقت فارغی باشد، این 

محتاج  و  فقیر  را  انسان  خالی،  جیب  شد،  بی نیاز  وقتی  دل  کنم.  سرشار 

نمی کند.  غنی  را  انسان  هم  پر  جیِب  شد،  گدا  و  فقیر  دل  گر  ا نمی کند. 

می گوید: دلت را پر می کنم، سرشار می کنم از ِغنا، و تو را موکول به طلبت 

کنی، همان قدر  نمی کنم، تا روزِی تو به قدر طلب تو باشد، و هر مقدار تالش 

بشود.  کم  روزی ات  شد،  کاسته  تالشت  از  گر  ا بیاوری؛  به دست  روزی 

گر تفّرغ در عبادت من داشتی، روزی تو را به راحتی می رسانم. »َو َعَلّيَ َان  ا

کنم،  ، فقر و نیاز تو را برطرف  که فاقت تو  فاَقَتك« بر عهدٔه من است 
َ

َاُسّد

و دل تو را از خوف و خشیت خود سرشار کنم. این بزرگ ترین امتیاز است 

برای  فراغ  باشد. چنانچه  الهی  خشیت عظمت  از  انسان سرشار  که قلب 

عبادت به دست نیاوری، نتیجه اش این می شود: دل تو را از اشتغال به دنیا 

پر می کنم! وقتی انسان عبادتش را هم به تفکر دربارٔه مسائل مادی و دنیوی 

دل  که  است  این  نتیجه اش  کرد،  آلوده  آلودگی ها  و  هوس ها  و  شخصی  و 
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کار  انسان بیشتر طالب دنیا و مشغول به دنیا می شود. خاصیت و طبیعت 

کنیم، آمادگی ما برای  که هرچه در جهت خیر و صالح حرکت  ما این است 

حرکت در این راه بیشتر خواهد شد، عکسش هم همین طور است.87/1/26
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تأثیر دعا در نوافل

واِفِل«1  منصوب به حدیث قدسی است، نقل  ُب ِاَلّيَ ِبالّنَ »ال َیزاُل الَعبُد َیَتَقّرَ

که بنا بر این حدیث،   ، شده است از جبرائیل امین از ذات مقدس پروردگار

که بندۀ من پیوسته به وسیلۀ نوافل به من تقرب  خداى متعال فرموده است 

که در وجود او هست، مستقیمًا از من دستور  می جوید تا اینکه همۀ نیروهایی 

که  گوش او خواهم بود  ذي َیسَمُع ِبِه« من 
َ
ُکنُت َسمَعُه اّل و الهام می گیرند. »

او  با  که  بود  او خواهم  ِبِه« من چشم  ُیبِصُر  ذي 
َ
اّل َبَصَرُه  »َو  او می شنود،  با 

می بیند، یعنی نیروها و قدرت هاى طبیعی و انسانی او، در جهت خدایی 

او دخالت  ، و بدون اینکه یک ذره هواوهوس در  و تحت اختیار پروردگار

که هواوهوس را  کار می کنند، اصاًل بشر هم براى همین است؛  داشته باشد، 

کند، آنگاه تالش انسانی تالش موفقی  اطاعت نکند و در راه خدا حرکت 

]است [،  نوافل  این  است.  انسان  یک  الهی  زندگی  اوج  این  بود،  خواهد 

گر بخوانید این خیرات و مبرات را برایتان دارد. نوافل را ا

ک  مال که  است  این  آن  و  می کنم  تکرار  خیلی  را  حرف  یک  بنده  البته 

لب ها  شدن؟  راست  و  خم  چیست؟  نافله  نمازهاى  این  تأثیر  مناط2  و 

/ باب 145/ حدیث 7 کتاب االیمان و الکفر 1. الکافی/ 
2. معیار و مبنا
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از  مناط اصلی عبارت است  و  ک  ؟ مال دیگر یا یک چیز  تکان خوردن؟ 

، یاد. البته نمی شود بگوییم ما در رختخواب می خوابیم، همین طورى  ذکر

را  خودمان  نمی شویم  بلند  نصفه شب   ، نماز عوض  می کنیم  یاد  را  خدا 

خدا  هم  رختخواب  در  ما  است،  یاد  یاد،  چیست؟  فرقش  کنیم.  خسته 

را یاد می کنیم؛ نه آقا، آن یاد نیست، آن شیطان است. باید با تالش بدنِی 

که  کلمات مشخصی  کرده و با الفاظ و  که خداى متعال معّین  مشخصی 

تعیین شده، یاد خدا را در دل خود مرور بدهید، این می شود یاد واقعی، 

که ذکراهلل را داشته باشند، هیچ وقت شیطان  کسانی  که  این می شود ذکراهلل 

کرد. شیطان می آید طرف آنها، نه اینکه نیاید،  به آنها دست پیدا نخواهد 

که این طورى  شیطان از هیچ کس مأیوس نیست، این را بدانید، منتها افرادى 

باشند، به یاد می افتند، ذکر پیدا می کنند، خودشان را از آفت شیطان نجات 

کارهاى  یعنی  اصاًل  نافله  هست،  نافله  هم  نماز  غیر  در  خب،  می دهند. 

گفتند شما اینجا شش ساعت  گر به شما  که معّین شده، ا زیادتر از اندازه اى 

کار کردید، آن دو ساعتش چیست؟ نافله  کار کنید مثاًل، شما هشت ساعت 

اینها  آن وقت شما  ببینید،  را  پرونده ها  این  امروز  گفتند  به شما  گر  ا است. 

آن می شود  که برای فرداست دیدید،  آنهایی  را دیدید، یک مقدار هم از 

بررسی  براى  را  بخشی  گر  ا است.  نافله  الزم،  اندازۀ  از  زیادى  آن  نافله، 
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و  کردید،  کنید،  بازرسی  شما  را  اینها  گفتند  کردند،  معّین  شما  بازرسی  و 

کردید، آن بیشترش نافله است، نافله یعنی زیادى،  بیشترش را هم بازرسی 

که براى ما مقرر شده، این نافله است. زیادتر از اندازه اى 

واِفِل«1  خدایا حّظ و بهرۀ من از نوافل  ر َحّظی فیِه ِمَن الّنَ ُهّمَ َوّفِ
َ
خب، حاال »َالّل

ک  کن. این درس است براى ما، امروز فقط مال را در این روز وافر کن، زیاد 

گفته ام.  نیست، این باید همۀ عمر براى ما یک درس باشد و من این را بارها 

که به انسان انگیزه می دهد، راه را نشان  دعا یکی از خواصش این است 

که  می دهد. ..امام سجادعلیه الصالةوالسالم در آن زندگی غفلت آمیز مردم مدینه ـ 

، غوغایی است. وقتی انسان تاریخ را  داستان غفلت مردم مدینه در آن روز

نگاه می کند ]می بیند[ چقدر مردم در همۀ بالد اسالمی از جمله در مدینه 

که وقتی در مدینةالرسول مردم این قدر غافل باشند، بقیۀ جاها  غافل بودند؛ 

که حد و حصرى ندارد ـ در یك چنین  حکمش مشخص است. غافل بودن 

وضعی امام سجاد در صحیفۀ سجادیه، مردم را متذکر کرده، یعنی هدف ها، 

که  کرده و به مردم فهمانده  جهت ها، راه ها، انگیزه ها را براى مردم مشخص 

گم  گر این دعاها نبود، انگیزه هاى اسالمی  باید دنبال چه چیزهایی باشند. ا

می شد، این یکی از فلسفه هاى دعاست، این یادتان باشد.62/4/19

1. مفاتیح الجنان/ اعمال ماه مبارک رمضان/ دعای مخصوص روز بیست وهشتم ماه
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دعای امام سجاد بعد از نماز شب

که امام سجادعلیه الصالةوالسالم آن مرکز نورانیت، آن معدن  شما مالحظه فرمایید 

کمال، َزیِن1  همۀ عابدین عالم، در دعاهاى صحیفۀ سجادیه،  معنویت و 

با خود چگونه مواجه می شود و خود را چطور درمقابل پروردگار عالم قرار 

می دهد و استغاثه می کند! در نیمۀ شب و بعد از نماز شب؛ آن هم نه نماز 

آن امام ُهمام  آدم معمولی و عادى، بلکه نماز شب سید ساجدین،  شب 

ِلَنفِسِه  اسَتحیا  َمِن  َمقاُم  هذا  »َو  می گوید:  و  می کند  رو  عالم  پروردگار  به 

َو َرِضَي َعنَك «2  یعنی پروردگارا! من به خاطر نْفس  َو َسِخَط َعَلیها،  ِمنَك، 

خودم، به خاطر ضعف ها و نقص هاى خودم از تو شرمنده ام. بر نْفس خود 

سجادعلیه السالم  امام  را  این  که  کنید  توجه  راضی ام.75/1/28  تو  از  و  خشمگینم 

که در دعا و در  که ائمه علیهم السالم، آنچه را  می گوید. بنده عقیده ندارم 

گریه می گفته اند، فقط براى این بوده است  نیمۀ شب و در حال تضرع و 

را  حقیقت  و  می کردند  انشا3   قصد  ایشان  بلکه  بگیریم؛  یاد  آنها  از  ما  که 

مختلف  بشرى  نفوس  مراتب  در  نفس،  هواى  مسئلۀ  منتها  می گفتند. 

که آن بزرگوار هواى نفس می داند، ممکن است در زندگی  آنچه را  است. 

1. زینت، زیبایی
2. صحیفٔه سجادیه/ دعای 32/ دعای امام سجاد بعد از نماز شب

کردن در لغت به معنای ایجادکردن است، و در اینجا یعنی درخواست حقیقی از خدا 3. انشا
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ترکیب  آن، در زندگی و در  ما، عبادت یا انجام عمل مستحب هم باشد. 

وجودِى امام سجاد، هواى نفس است؛ چون اوج ایشان زیاد است، لطافت 

روح و صفاى معنوى و روحانی اش باالست.73/6/29

]در ادامۀ دعا[ »َفَتَلّقاَك ِبَنفٍس خاِشَعٍة، َو َرَقَبٍة خاِضَعٍة«1  بازنگرى در خود، 

و  می کند  طی  مرحله  از  پس  مرحله  را  کمال  آسمان  انسان،  که  است  این 

گر معنویات و زیبایی ها  گر انسان هاى واال پدید می آیند و ا کامل می شود. ا

خود را ظاهر می کنند و نشان می دهند، همه بر اثر بازنگرى در خود و دیدن 

که چشم را بر روى همۀ  نقایص و عیب هاى خود است. برخالف انسانی 

این ضعف ها ببندد؛ خود را فارغ بداند؛ مغرور به خود و مغرور به خدا شود؛ 

که در وجود او و باالخره در وجود هر  به اندک شعلۀ نورانیتی شود  مغرور 

انسانی هست و خود را نشان داده است و نهایتًا به همین قانع شود. بعضی 

قانعند.  خودشان  وجود  در  خیرات  از  خیرى  کمترین  به  که  هستند  افراد 

کند.75/1/28 کمال را نمی تواند طی  که چنین است، دیگر ]مراتب[  فردى 

 

گردنی افتاده به سوی تو آمده است. 1. پس با دلی شکسته و 
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ثار نماز شب آ

الُم في َقوِلِه َتعاَلی: »ِاّنَ الَحَسناِت  ا ااِلسناِد، قاَل: قاَل الّصاِدُق َعَلیِه الّسَ
َ

َو ِبهذ

 1. هاِر نوِب الّنَ
ُ

یِل َتذَهُب ِبذ
َ
ئاِت«. قاَل: َصالُة الّل ّيِ

ُيذِهبَن الّسَ

که راوی  ا ااِلسناد، ِاسناد ]این حدیث[ همان ِاسناد روایت قبلی است 
َ

َو ِبهذ

نقل می کند از حضرت هادیعلیه السالم و ایشان از حضرت جوادعلیه السالم ایشان 

، ایشان از  از حضرت علی بن موسیعلیهماالسالم ایشان از پدرشان موسی بن جعفر

امام صادقعلیه الصالةوالسالم ؛ سند از حضرت هادی تا حضرت صادقسالم اهلل علیهم 

این طوری است.

ُيذِهبَن  الَحَسناِت  »ِاّنَ  َتعاَلی:  َقوِلِه  في  الُم  َعَلیِه الّسَ الّصاِدُق  قاَل  قاَل: 

آیۀ قرآن است و  جای تردیدی نیست؛ پس  ئاِت«2، خب، این دیگر  ّيِ
الّسَ

می برد؛  بین  از  را  سیئات  که  هست  حسناتی  که  می شود  معلوم  اجمااًل 

بین  از  را  که همۀ سیئات  دارند  را  این خصوصیت  نه اینکه همۀ حسنات 

که طبیعِت حسنات، طبیعِت سیئات را از بین  ببرند! ظاهر کالم این است 

که این، تطبیق می کند با اینکه بعضی از حسنات، بعضی از سیئات  می برد؛ 

1. امالی )شیخ طوسی(/ مجلس یازدهم/ حدیث 19
2. سورٔه مبارکٔه هود/ آیه 114
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کردند:  کدام حسنات؟ اینجا حضرت تبصیر1   را از بین می برند. خب، حاال 

«، وقتی شما نماز شب می خوانید،  هاِر نوِب الّنَ
ُ

یِل َتذَهُب ِبذ
َ
»قاَل: َصالُة الّل

که در روز انجام داده اید، آنها را از بین می برد. چه چیزی از این  گناهانی را 

گنجینه و  ؟ اینکه اهل معنا و اهل معرفت و اهل سلوک، نماز شب را  بهتر

ذخیرۀ تمام نشدنی ای می دانند، به خاطر این است. این جنبۀ ُاخروِی نماز 

گناهان آ ثار دنیوی هم دارند،  گناهان را از بین می برد. البته  که  شب است 

گناهان را از بین می برد، یعنی آثار سوِء دنیوِی  آثار اخروی هم دارند؛ وقتی 

گناه است؛ یعنی جنبۀ  گناهان را هم از بین می برد. ولی خب، ناظر به جنبۀ 

مورد مسائل دنیا هم همین طور  آخرت. لکن در  مربوط به  امر  اخروی،  امر 

که این امر دنیوی  گشایش رزق می شود ـ  که موجب  است؛  در روایاتی دارد 

است ـ و فواید فراوان دیگری.

مشغول  معنا  یک  به  و  واقع  در  یعنی  ؛  دیگر مشغولیم  دائم   ، روز در  ..ما 

نوع  ما،  اشتغاالت  دارد.  ما  نّیت های  به  بستگی  حاال  دنیا،  کارهای  به 

کسی نّیتش خالص باشد، قصد خدا هم بکند  اشتغاالت دنیایی است، ولو 

گر خدا یک چنین قصدی به ما بدهد ـ لکن مخاِطبات ما، مخاِطباِت  ـ ا

مواجهیم،  حوادث  با  مواجهیم،  دنیا  با  مواجهیم،   مردم  با  است؛   دنیایی 

1. شناساندن، روشن کردن
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فرصتی برای خالی گذاشتن وقت و خلوت کردن با خدا در روز واقعًا دست 

آنان که  نمی دهد، امکان ندارد؛ مگر آن کسانی که اهل نماز دائمند ـ خوشا 

معمول  به طور  لکن  هستند.  خدا  با  حاالت  همۀ  در  که  ـ   نمازند  در  دائم 

که با خدا خلوت  ، ما وقتی نداریم  روز مشغولیم دیگر ما و امثال بنده در 

کنیم؛ سحر وقت خلوت با خداست. این وقت را، این فرصت را غنیمت 

که جوان هستید، به خصوص جوان ها؛ البته  باید بشماریم؛ به خصوص شما 

است،  بیشتر  تأثرشان1   چون  دارند،  شایستگی  بیشتر  جوان ها  لکن  همه، 

ورزش  از  که جوان هستید  بکنیم، شما  ورزش  گر  ا است؛ همچنان که  بهتر 

 . که در سنین باال هستیم؛ این طوری است دیگر سود بیشتری می برید تا ما 

که یک جوان می کند،   گر یک پیر همان ورزشی را بکند ـ و بتواند بکند ـ  ا

که آن پیر می َبرد.  که آن جوان می َبرد، خیلی بیشتر از سودی است  سودی 

کند  گر غذای مقوی ای شما بخورید یا یک پیرمرد مثل بنده توفیق پیدا  ا

بیشتر  به مراتب  می برید،  مقوی  غذای  این  از  شما  که  سودی  آن  بخورد، 

که یک پیرمرد ]می برد[. معنویات هم همین طور است،  است از آن ]سودی[ 

تغذیۀ معنوی هم همین طور است: تالوت قرآن، ذکر الهی، توجه به خدا، 

، نماز و نماز شب.97/11/2 استغاثه، استغفار

1. اثرپذیرفتن
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ایشان  که  المیزان  ـ صاحب  آقای طباطباییرضوان  اهلل  علیه  مرحوم  از  نقل شده 

علی آقای  میرزا  حاج  آقای  مرحوم  مخصوِص  و  نزدیک  گردهای  شا جزو 

کردند؛  قاضِی معروف،  ]آن[ عارف بزرگوار بودند و سال ها پیِش ایشان تلّمذ 

کرد  از ایشان نقل شده، بنده خودم نشنیدم از ایشان، یک فرد ثقه ای1  نقل 

که آن اوایل جوانی، وقتی وارد نجف شدیم،  از مرحوم آقای طباطبایی ـ 

خویشی ای  و  قوم  یک  دورادور  نمی  شناختند،   که  را  قاضی  آقای  خب 

که شخصی هست با این نام، از نزدیک با ایشان آشنا  داشتند، می دانستند 

را  آقای قاضی من  که می رفتم،  راهی  یک  در  روز  نبودند؛ می گفتند یک 

بخوان؛  شب  نماز  می خواهی،   دنیا  گر  ا »پسرم!  گفت:  و  کرد  صدا  دید، 

آقای قاضی  گر آخرت می خواهی، نماز شب بخوان«.  این حرف مرحوم  ا

که خب  الحمدهلل خدای متعال خیر دنیا و آخرت  است به آقای طباطبایی 

دست  از  نکنید،  فراموش  را  شب  نماز  می کند.  عنایت  بزرگوار  این  به  را 

ندهید.97/11/2

1. مورد اطمینان
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جسم و روح

صبح  خواب  که  است  معلوم  ورزش کردن؟  یا  است،  بهتر  صبح  خواب 

براى انسان شیرین تر است؛ شکی نیست، اما عقالى عالم، خواب صبح 

را ترجیح می دهند یا ورزش صبحگاهی را؟ به من و خودتان نگاه نکنید. 

عقالى عالم خواب صبح را بااینکه شیرین تر است، ترجیح نمی دهند. البته 

انسان  گر  ا زمستان،  در  به خصوص  است،  مطلوب تر  صبح،  خواب  نقدًا 

که  تابستان  کوتاه  شب هاى  یا در  بیاید؛  بیرون  گرم  رختخواب  از  بخواهد 

کند.  و تحرکی  و ورزش  بلند شود  و بخواهد صبح  هم خوابیده باشد  دیر 

ورزش در این مواقع سخت است؛ اما الزم است. عین همین قضیه در ورزش 

که خواب  یا نماز شب؟ معلوم است  بهتر است  روح است. خواب سحر 

َقِوَیت  َعّما  َبَدٌن  َضُعَف  »ما  ]اما[  شب.84/6/23  نماز  از  است  شیرین تر  سحر 

که نّیت  کاری  ُة«1 ، ]امام صادق[ می فرماید: هر آن هدفی و هر آن  ّیَ َعَلیِه الّنِ

آن ضعیف  آن، راسخ و قوی باشد، بدن شما نسبت به  شما، عزم شما بر 

، عزم راسخ پیدا نمی کند. مثاًل  نخواهد بود. انسان نسبت به بعضی از امور

انساِن عاقل تصمیم بر پرواز نمی گیرد؛ چون امِر محالی است. لکن نسبت به 

گرچه دشوار است، نّیت شما متمرکز می شود. می فرماید:  امور ممکنۀ عالم، ا

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس پنجاه وسوم/ حدیث 6
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گر نّیت شما قوی بود، یعنی عزِم راسخ داشتید، بدن شما در  در این موارد، ا

راه نخواهد ماند، طاقت خواهد آورد.

..عزم راسِخ انسان، بدن را به کار می گیرد، نیروهای خفتۀ در بدن را بیدار 

راه رفتِن  معمولی،  حال  در  که  کسانی  لذا  می بخشد.  نیرو  او  به  می کند، 

دارد، می بینید  مرگی وجود  وقتی خطر  نیست،  آسان  برایشان  معمولی هم 

مثل جوان ها می دوند! بدن همراهی می کند، چون این عزم، راسخ و قوی 

که ما می بینیم نمی توانیم، جسِم ما  است. این درس است. در موارد فراوانی 

کارایِی الزم را ندارد، بگردیم منشأش را در نّیت خودمان، در عزم خودمان 

کنیم.94/10/13 کنیم، عزم و اراده مان را قوی  پیدا 

صبر و اراده

که  است  این  به معناى  نماز  حال  در  صبر  معناست.  یک  هرجا  در  صبر 

که می خواهید نیمه شب بلند  کند. صبر شما  انسان حضور قلبش را حفظ 

شما  صبر  معناست؟  چه  ..به  بخوانید  شب  نافلۀ  بخوانید،  نماز  بشوید 

را شکستن است،  شیطان  این حفاظ و حصار  برخاستن است،  به معناى 

کردن است. می بینید، صبر  این نماز را خواندن است، با خدا تضرع و زاری 

یعنی برخاستن.
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که در ذهن ما غالبًا بوده، قبل از اینکه  ببینید چقدر فرق دارد با آن صبرى 

که صبر بر طاعت،  به روایات مراجعه بکنیم،52/10/30 اینی که در روایات دارد 

بلند  خواب می خواهد  از  آدم سحر  که  کنید  معنایش همین است. فرض 

زمستان،  یا هواى سرد  تابستان  کوتاه  شود، خیلی هم سخت است، شب 

که آدم چشمش  کوتاه تابستان است،  گر شب  یکی از این دوتاست باالخره. ا

باز نمی شود، جوان هم هست آدم و خواب آلود، و هفت هشت ساعت هم 

اصاًل  خوابیده،  ساعت  پنج  ساعت،  چهار  هم  حاال  بخوابد.  می خواهد 

چشم انسان باز نمی شود. خب، اینجا هواى انسان چه می گوید؟ می گوید 

یک ُچرت دیگر می خوابیم، بعد بلند می شویم. یک ُچرت خوابیدى رفت 

آفتاب. هفت هشت ده دقیقه، یک ربع به  آفتاب، نزدیک ]طلوع[  تا دم 

آفتاب بلند می شود، دستپاچه وضو می گیرد. اینجا تمرین اراده به این است 

که بله،  که خیلی برایت سخت است، بگویی  که همان جا، وقتی که دیدى 

بنده برایم سخت است، اما اراده می کنم بلند بشوم؛ بلند بشوید. فردا شب 

کنید. شب سوم بلندشدن برایتان  بلندشدن برایتان آسان تر است، امتحان 

آسان تر است. بعد یواش یواش برایتان مثل عادت می شود اصاًل، بلندشدن 

برایتان خیلی آسان می شود. پیش از اذان صبح، نیم ساعت، بیست دقیقه، 

که دلتان می خواهد، همان قدر پیش از اذان  یک ربع، یک ساعت، هرچه 
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صبح بلند می شوید، وضو می گیرید، چند رکعت نمازى می خوانید، آماده 

گفتند، نمازتان را می خوانید،  که  می شوید براى اذان صبح. اذان صبح را 

کارتان می شوید. مثال اراده این است. مشغول 

راه هایی  دارند،  تمرین هایی  یک  اراده  تقویت  براى  روان شناس ها  البته 

که برایتان سخت  کارى  که به زبان بیاورید،  آنها هست. می گویند  دارند، 

را بکنم. شب  کار  که می خواهم این  است انجام بدهید، به زبان بیاورید 

مثاًل  ساعت  که  می کنم  اراده  من  بگویید  مثاًل،  بخوابید  می خواهید  که 

چهارونیم بلند شوم، به زبان بیاورید. تصمیم بگیرید، بلند می شوید. ارادۀ 

انسان یواش یواش قوى می شود؛ البته از خدا هم بخواهید.

که »َقّوِ َعَلی ِخدَمِتَك َجواِرحی، َواشُدد َعَلی الَعزیَمِة  کمیل دارد  در دعاى 

یعنی  من  جوارح  خودت  راه  در  خدمت  براى  خدایا  یعنی  َجواِنحی« 

کن. درست!  نیروهاى ظاهرى من، دست من، پاى من، اعضاى من را قوى 

که؛ خیلی ها هستند به آن قّوت و قدرت، به قدر یک بچه  کافی نیست  اما 

و  َجواِنحی«  الَعزیَمِة  َعَلی  اشُدد  »َو  لذا دنبالش می گوید  ندارند.  اراده  هم 

کنم. از خدا  که بتوانم اراده  کن براى اراده کردن و عزم کردن، دل مرا،  محکم 

هم باید خواست. ان شاءاهلل درست می شود.60/11/9
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مراقبت

گر به او نرسیدى، خراب می شود.  گیاه است، ا ل است، یک 
ُ

گ آدم یک 

گیاه  که در شما هست، آن مِن انسانی، مِن عبداهلل، او مثل همان  آن »من« 

مراقبت نکردید،  او  از  نرسیدید،  او  به  گر  ا برسید،  او  به  گلدان.  است در 

کنی به  به وقت به او آب ندادید، این خواهد خشکید. یک روز نبادا نگاه 

تمام  گیاه خوبی است، بگویی خب دیگر  گیاه، ببینی به  به!  عجب  این 

شد، بگذارى آنجا و در را هم ببندى و بیایی بیرون، خشک می شود. این 

که شما آب به آن داده بودید، اثر آن آب  قشنگی و زیبایی به خاطر این بود 

که رفت، آن زیبایی هم از بین خواهد رفت، مگر باز به آن آب بدهید.

که دعا خواندید، یک شب  که نماز شب خواندید، یک شب  یک شب 

نبادا  ریختید،  خدا  خوف  از  اشکی  قطره  دو  و  کردید  توجهی  یک  که 

که خب دیگر الحمدهلل ما خوب شدیم و دیگر از آن بدى  خوشحال بشوید 

دیگر  صالحین،  جملۀ  خوب ها،  جملۀ  در  رفتیم  بیرون،  آمدیم  آب و ِگل  و 

تمام شد، مسئلۀ ما حل شد. دیگر از خودمان غافل بشویم، نه آقا! آنی که 

دیدى آن شب آن قدر با حال بودى، آن روز آن قدر خوب و صالح بودى، 

را به این  که تو  کرده بودى  که یک حرکتی، تالشی  این بود  این به خاطر 

گر  کرده بودی. ا کرده بودی، یک اراده اى  صالح رسانده بود، یک همتی 
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گرفته شد، آن صالح، آن زیبایی،  این همت، این اراده، این تالش از شما 

گرفته خواهد شد. این را بدانید.62/2/26 آن هم 

خواْب ماندن سازنده

یِل لي«1  بعضی، شب ها 
َ
 ِمن ِعبادي َلَمن َیجَتِهُد في ِعباَدتي َو قیاِم الّل

َ
»َو ِاّن

َعَلیِه  »َفُالقي  می فرماید:  شب زنده داری،  و  عبادت  به  می شوند،  بلند 

گاهی، نه همیشه، خواب را بر او غالب می کنم تا او خواب بماند،  عاَس«،  الّنُ

بیدار نشود. »َنَظرًا ِمّني َلُه« به خاطر مالحظۀ او، خواب را بر او مسلط می کنم. 

که  ی ُیصِبَح َو َیقوَم حیَن َیقوُم َو ُهَو ماِقٌت ِلَنفِسِه« وقت سحر را  »َفَیرُقُد َحّتَ

همیشه بیدار می شد و تهّجد و عبادت می کرد، خواب می ماند، صبح بیدار 

گفته اند و نماز شب و تهّجد از او فوت  که اذان صبح را  می شود، می بیند 

خودش بدش  از  را مالمت می کند،  کرد، خود  را احساس  این  وقتی  شد، 

این خواب ماندن  ماندم.  امشب خواب  که من  بد شد  که: چقدر  می آید 

ِبَعَمِلِه«،  الُعجُب  َلَدَخَلُه  ُیریُد  ما  َبیَن  َو  َبیَنُه  یُت 
َ
َخّل َلو  »َو  به نفعش است. 

گر بعضی از شب ها خواب را بر او مسلط نمی کردم، او را ُعجب می گرفت!  ا

می گفت: من سال هاست یک شب هم خوابم نبرده! همیشه بیدار شدم. 

1. امالی )شیخ طوسی(/ مجلس ششم/ حدیث 30
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ُعجب بر او غلبه پیدا می کرد، همۀ عمِل او را، همۀ زحمِت او را باطل می کرد، 

ُکُه في ُعجِبِه َو ِرضاُه ِمن  کاَن َهال نگذاشتم ُعجب بر او غالب بشود. »ُثّمَ 

ُه َقد فاَق 
َ
که از خودش، راضی می شد. »َفَیُظّنُ َاّن کش در این بود  َنفِسِه«، هال

ُه 
َ
ِلَك ِمّني، َو ُهَو َیُظّنُ َاّن

َ
ریَن َفَیَتباَعُد ِبذ  الُمَقّصِ

َ
العاِبدیَن َو جاَز ِباجِتهاِدِه َحّد

ُب ِاَلّی« خیال می کرد دارد به من نزدیک می شود، درحالی که به خاطر  َیَتَقّرَ

این ُعجب و از خود راضی شدن، از من دور می شود! خطرها اینجاهاست. 

که وقتی از خواب بیدار شد، متأسف  کسی است  البته این، مربوط به آن 

که چرا خوابم برد؟! آن که از خواب بیدار می شود، خوشحال  و متأّثر بشود 

که الحمدهلل امشب زیاد خوابیدیم، او مشمول این حرف نیست.  می شود 

که متأسف می شود از اینکه خواب مانده، به خاطر این تأسف،  این فردی 

که به خاطر بیدارشدن آن اجر را نمی ُبرد.97/1/20 اجری می َبَرد 

رقابت معنوی

تی را میدان رقابت معنوى قرار بدهید. حسادت و رقابت  حوزه هاى تشکیال

که برادرتان نماز شب  گر شما دیدید  همه جا بد است جز در امور معنوى. ا

می خواند، شما هم وادار بشوید به اینکه نماز شب بخوانید، این چیز خیلی 

خوبی است، این رقابت خوبی است.
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معنوى مربوط  امور  به  که  یا چیزهایی  معنوى است  امور  رقابت خوب در 

بگذارید،  مسابقه  »ساِبقوا«1   می گوید:  می گوید!  ما  به  چه  قرآن  می شود. 

کجا؟ در جمع آورى پول؟ در جمع آورى نام؟ در جمع آورى شهرت؟  در 

الَار ِض«  َو  ماِء  الّسَ َکَعر ِض  َعر ُضها  ٍة  َوَجّنَ م 
ُ

ك َر ّبِ ِمن  َمغِفَر ٍة  ى 
َ
»ِال نه، 

دیگر  جای  یک  در  بگذارید.  مسابقه  پروردگار  آمرزش  و  مغفرت  به سوى 

ها ساِبقوَن[«2  مسابقه 
َ
»ُيساِرعوَن فِي الَخيراِت ]َو ُهم ل دربارۀ مؤمنین دارد 

می گذارند به سوى نیکی ها، یکی از خیرات جهاد است. مسابقه بگذارید 

، مسابقه بگذارید  براى رفتن به جهاد، مسابقه بگذارید براى انفاق و ایثار

براى  بگذارید  مسابقه  جنگ،  جبهه هاى  به  فرزندانتان  فرستادن  براى 

انفاق مالتان، مسابقه بگذارید براى هضم نْفس3، و جلوانداختن دیگران. 

کتاب را یاد  گر برادرتان ده صفحه از این  اینها مسابقه هاى معنوى است. ا

کنید یازده صفحه یاد بگیرید. البته به رخ او هم نکشید.  گرفته، شما سعی 

که این بشود میدان مسابقه. شما چند صفحه  اما هیچ ِاشکالی هم ندارد 

آن هم می رود دوازده  گرفتم.  گرفتی؟ ده صفحه، من یازده صفحه یاد  یاد 

1. سوره مبارکه حدید/ آیه 21
که در انجام  آنانند  که در کارهاى نیک شتاب می ورزند و  آیه 61، »آنانند  2. سوره مبارکه مؤمنون/ 

آنها سبقت می جویند.«
3. شکستن نفس
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صفحه یاد می گیرد. این خوب مسابقه اى است، این مسابقۀ مبارکی است. 

، پنجاه تا. من  آقا شما چند تا مسئله از مسائل رساله را بلد ُشدید؟ فالن قدر

! شما در ماه رمضان چند شب نماز شب خواندى؟ می گوید  شصت تا. برادر

من پانزده شب خواندم، ]می گویی [ من بیست شب خواندم. ِاشکالی هم 

گر چنانچه بین دوستان و برادران باشد و براى تشویق یکدیگر  ندارد. یعنی ا

عاشورا  زیارت   ! برادر بیاوریم.  زبان  به  بگوییم،  ندارد  هم  ِاشکالی  باشد، 

خواندى در دهۀ محرم؟ زیارت جامعه خواندى در سفر زیارت؟61/9/4

یک توصیۀ خاص

گاهی  بودم.  جوان ها  به خصوص  افراد،  رفت وآمِد  مرجع  مشهد،  در  بنده 

کارى داشت، مسئله اى داشت، به  نصفه شب ساعت یازده دوازده، جوانی 

بنده مراجعه می کرد، من دِر خانه ام را به روى او باز می کردم. خودم می رفتم در 

را باز می کردم؛ ما وقت نداشتیم، خواب و استراحت معنی نداشت براى ما. 

که با مردم  همۀ روحانیون همین طور بودند. معمواًل عادت روحانیون این بوده 

باشند. در مسجدشان نمازشان را بخوانند، بنشینند به مسئلۀ مردم جواب 

بدهند، با مردم باشند. حفاظ و حجاب میان روحانی و مردم مضر است. 

از  به برخی  آلوده شدن  است.  برایشان مضر  و اشرافی گرِى روحانیون  تجمل 
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که در زندگی معمولِی مردم عادى است، براى روحانیون  پیرایه ها و ظواهرى 

مضر است. طلبه و روحانی بایستی ساده باشد، و مظهر سادگی روحانیت هم، 

سادگی طلبگی است؛ یعنی اوج این سادگی در دوران طلبگی است. هرچه 

! کنند بی پیرایه تر و ساده تر باشند. و توجه و ذکر ممکن است طلبه ها سعی 

که این مدرسۀ فیضیه در گذشته، قبل از اذان صبح که می آمدند،  شنیده بودیم 

ل1  
ُ

چراغ هاى زیادى روشن بود، طلبه ها نماز شب می خواندند. تهّجد و َتَنّف

این مسئله  به  ما بیشتر  امروز  بود.  عادى  امر  و روحانیون یک  براى طلبه ها 

بایستی بپردازیم و به آن مقّید باشیم. امروز جوان هاى ما، آن کسانی که داعیه اى 

هم ندارند، عاِلم دین هم نیستند، مقّید به نوافل، مقّید به ذکر و مستحبات 

هستند، ما بیشتر از آنها محتاج آن هستیم. یک نماز باحال و باتوجه، تقّید به 

که روحانیت را  ، پرهیز از گناه، اینها عواملی هستند  نوافل، تالوت قرآِن با تدبر

کامل می شود، بدون  رونق و جال می دهند. آن علم و آن سیاست، با این تقوا 

این تقوا َابتر و ناقص است. این سه تا عنوان حوزه است. حوزه باید این سه تا 

کند.  تابلو را همواره باالى سر خودش بزند و دائم بایستی به آن جهت حرکت 

آن  فقاهت بدون سیاست و فقاهت و سیاست بدون تقوا و فقاهت منهاى 

کند.66/9/11 نیازها، نمی تواند نیاز حوزه را برآورده 

1. خواندن نافله
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یک توصیۀ خاص

برادِر سپاهی باید نماز را اول وقت بخواند، حتی المقدور نوافل را بخواند، 

مؤکدترین نوافل، نافلۀ شب است، نافلۀ شب را بخواند، بعد از نماز تعقیبات 

کند، چیز بخواهد، به خدا توجه پیدا  کند، از خدا درخواست  بخواند، دعا 

که »ِاّنَ الّلَه ُيِحّبُ  کریمۀ قرآن خواهد بود  کند. این می شود آنی که مصداق آیۀ 

ُهم ُبنیاٌن َمرصوٌص«1. 67/6/24
َ
ّن

َ
ا َکا

ً
ذيَن ُيقاِتلوَن في  َسبیِلِه َصّف

َّ
ال

کسی شب وارد دانشگاه امام حسینعلیه السالم شود2 و بچه ها  خوشا هنگامی که 

که بیدارشدن  کنار مشغول خواندن نماز شب ببیند. جوانان  را در گوشه و 

برایشان سخت است، صبح قضاى نماز شبشان را به جا آورند.74/8/17

که در راه او صف در صف،  کسانی را  آیه 4، »به راستی، خدا دوست دارد  1. سوره مبارکه صف/ 
گویی بنایی ریخته شده از ُسرب هستند، جهاد می کنند.« چنانکه 

انسانی  نیروی  تربیت  و  آموزش عالی  باهدف  ع(  امام حسین ) آموزش عالی  مرکز  سال 1365  در   .2
و هدایت علمی دانشگاه های علوم و  کشور  سپاه و  نیاز  متخصص، انجام پژوهش های علمی مورد 
گسترش یافت. فنون نیروهای پنج گانه سپاه تأسیس شد. و بعدها به دانشگاه جامع امام حسین ارتقاء و 
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در جوانی..

کسی داده از  که به  ا ما آتاها«1  خدا بیش از آنچه 
ّ
 ِال

ً
ُف  الّلُه  َنفسا ِ

ّ
ل

َ
»لا ُيك

پیرها  از  بیشتر  بنابراین جوان ها  ندارد.  توقع  او  از  او تکلیف نمی خواهد، 

تکلیف دارند، جوان چون توانایی جسمی دارد، چون نشاط دارد، چون 

قدرت عمل دارد؛ حتی عبادت هم در جوانی بهتر از پیرى است. انسان 

که، وقت نمازخواندن و وقت  که هنوز دیر نشده  یک مدت تصور می کند 

قرآن  خواندن و وقت نافله خواندن و وقت نماز شب خواندن و اینها هست. 

کارهایمان  یك خرده  گذاشتیم،  سن  به  پا  یك خرده  که  بعد  جوانیم،  حاال 

کمتر می شود، ان شاءاهلل هم نماز شب می خوانیم، هم نافله می خوانیم،  هم 

هم قرآن می خوانیم، هم مثاًل عبادت می کنیم. این اشتباه است؛ براى خاطر 

بیشتر  انسان  مشاغل  عالوه براینکه  می شود،  بیشتر  هرچه  انسان  سن  اینکه 

توانایی هاى  این،  بر  عالوۀ  می شود،  زیاد  مشغله اش  انسان  غالبًا  می شود، 

می تواند  بهتر  دارد،  جسمی  توانایی  که  جوانی  آن  می شود.  کم  انسان 

کند، قرآن بخواند، اصاًل دل  کند، نماز بخواند، ذکر بگوید، توجه  عبادت 

کارها بیشتر است.  او مالیم تر و نرم تر و روح او آماده تر و شادابی او در همۀ 

پس جوان تکلیف بیشترى دارد.62/12/17

1. سوره مبارکه طالق/ آیه 7
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قضای نماز شب

گر جوانی به دالیلی نمی تواند شب بیدار شود و نماز  که ا در روایات داریم 

شب بخواند، فردا صبح قضایش را به جا آورد و یا قبل از خوابیدن، نماز را 

بخواند. البته براى به جاآوردن قضاى نماز شب، ثواب بیشترى ذکر کرده اند. 

بعد  و  خواندید  شب  نماز  خواب،  از  قبل  شما  گر  ا دارد.  دلیلی  این هم 

که نماز شب را خوانده اید و تا اذان صبح  خوابیدید، خیالتان راحت است 

دیگر از خواب بلند نمی شوید؛ اما وقتی نماز نخوانده اید و نیت دارید فردا 

قضاى آن را به جا آورید، این دلهره و دغدغه هست. آن وقت ممکن است 

بیدار شوید و در وقت بخوانید. این نکات حتی در مسائل مستحبی و نافله 

هم مالحظه شده است.74/8/17
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اخالص در عمل

کاری نکنند  که روی خودشان از لحاظ علم و عمل،  کسانی  وای به حال 

و همان طورکه وارد دنیا شدند، به اضافۀ پوسیدگی ها و ضایعات و خرابی ها 

این دنیا بروند.  که در طول زندگی برای انسان پیش می آید، از  و فسادها 

کند و ببیند خدای متعال به بعضی از بندگانش  ..انسان در قیامت نگاه 

آنها را در کوچه و محله می بینیم؛ به  آنها معاشریم و  که با  ـ همین افرادی 

همکار اداری، به دوست دوران تحصیل، یا به یک رفیق بگوبشنو1  ـ برای 

که در این دنیا داشته اند، مقامات عالی می دهد؛  کارها و مجاهداتی  برخی 

آنها را به بهشت می برد؛ از عذاب دورشان می دارد و از َعَقبات2  قیامت، 

نجاتشان می دهد، و ما به خاطر تنبلی؛ به خاطر نرسیدن به خود و به خاطر 

که حسرت  یک لحظه غفلت، از همۀ آنها محروم مانده ایم! آن وقت است 

کار هم  نِذرُهم  َيوَم  الَحسَرِة ِاذ ُقِضَي الَامُر«3  
َ
گریبان انسان را می گیرد: »َو ا

کت معنوی  دیگر از کار گذشته است و حسرت هم فایده ای ندارد. این، هال

گنجوی:  است. به قول نظامی 

1. هم صحبت
گردنه ها و راه های دشوار 2. جمع َعَقبة، به معنی 

گیرد.« که داورى انجام  3. سوره مبارکه مریم/ آیه 39، »و آنان را از روز حسرت بیم ده، آنگاه 
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» کاخ دل افروز گر صد سال مانی، ور یکی روز             بباید رفت از این   »ا

، تمام خواهد  کمی آن ور  ، کمی این ور که نیستیم. چند صباحی،   ماندنی 

کت معنوی،  کت جسمانی این است و این قدر از آن می ترسیم. هال شد. هال

یعنی برای ابد دچار ِخذالن1  و عذاب الهی شدن. یعنی در زندگی جاودان 

که خداوند برای من  ابدی، از همۀ نعمت ها و لذت ها و چشم روشنی هایی 

و شما معّین و مقرر کرده محروم ماندن.

گر به خودمان نرسیم، بدبختی است؛ روسیاهی است؛  برادران و خواهران! ا

محرومیت است؛ از چشم خدا افتادن است؛ از مقامات معنوی دورماندن 

و از نعیم ابدی الهی، تهیدست ماندن است. پس باید به خودمان برسیم.

کنیم  که بسیار مهم است تا برای خودسازی به آن توجه  ..یکی از ویژگی ها 

باشد، »اخالص« است. اخالص عبارت  و شاید جنبۀ تقدمی هم داشته 

کاری را مغشوش2  انجام ندهیم.  است از کار را خالص انجام دادن و اینکه 

گاهی عبادت  می کند اما مغشوش و  کسی عبادت نمی کند و  که  گاهی هست 

ناخالص. این هم مثل آن است. خالص بودن عبادت و خالص بودن عمل، 

که بین خود انسان و خداست  که برای خدا باشد. ..آن روابطی  این است 

1. خواری، درماندگی
2. ناخالص و آمیخته با چیز دیگر
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کارهای  ، توجه، دعا، نافله، شب زنده داری، سحرخیزی، احسان و  ـ ذکر

اینکه  به خاطر  انسان  مبادا  بماند.  خدا  و  انسان  خود  بین  باید  ـ  نیک 

که انسان به خاطر توجه دیگران  کاری  کاری را انجام دهد!  دیگران ببینند، 

، یعنی  کار کار بدتر است؛ زیرا نکردن  به خودش انجام دهد، از نکردن آن 

که انسان برای جلب توجه دیگران  کاری  کاری را انجام نمی  دهد.  انسان 

بودنش هم  انجام نداده است. بدتر  کأّنه  انجام داده،  نسبت به خودش 

که عمل شرک آلودی انجام داده و این عمل شرک آلود،  ازاین جهت است 

فعل حرام است و دورکننده است.

که برایتان می خوانم. از  کرده ام  ..من روایتی را در باب اخالص یادداشت 

ّلِ  َحّقٍ  َحقیَقًة«1  
  ِلکُ

َ
که فرمود: »ِاّن کرمصلوات اهلل وسالمه علیه نقل شده است  پیغمبر ا

هر چیزی دارای حقیقتی است، و یک روح، یک معنا، و یک حقیقت 

آن  به  و  َعبٌد َحقیَقَة ااِلخالِص« بنده به حقیقت اخالص  َبَلَغ  ما  »َو  دارد. 

َشي ٍء  َعَلی  ُیحَمَد  َان  ُیِحّبَ  ال  ی  »َحّتَ نمی  رسد،  اخالص  حقیقِی  معنای 

آن مراتب بسیار  ِمن َعَمِل اهلِل« ـ این خیلی سخت است، این مرتبه اش از 

هیچ یک  برای  را  او  مردم  که  باشد  نداشته  دوست  اینکه  مگر  ـ  باالست 

کنند. مثاًل فردی است  که برای خدا انجام می دهد، ستایش  کار هایی  از 

/ ابواب مکارم االخالق/ باب 116/ حدیث 51 کتاب االیمان و الکفر  / 1. بحاراالنوار
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را برای دیگران انجام نمی  دهد: برای خاطر خدا نماز می خواند،  کار  که 

کمک و صدقه ای  کار خیری انجام می دهد، احسان و  ختم قرآن می گیرد، 

که مردم بگویند:  می دهد و مجاهدتی برای خدا می کند، اما دوست می دارد 

کار را برای  کارش را برای مردم نکرده است،  ایشان چقدر آدم خوبی است. 

خدا انجام داده و تمام شده؛ اما از مدح مردم و از اینکه مردم از او تعریف 

کنند، خوشش می آید. می فرماید این، آن مرتبۀ عالی اخالص نیست. مرتبۀ 

کاری به  که این را هم دوست نداشته باشد. اصاًل  عالی اخالص این است 

کار مردم نداشته باشد! می خواهند بدانند، می خواهند ندانند. می خواهد 

کند ببیند خدا از او چه  خوششان بیاید، می خواهد خوششان نیاید. نگاه 

خواسته است و دقیقًا آن را انجام دهد.1 71/12/4

که در حدیث نبوی آمده، مربوط به مراتب باالی اخالص  1. همان طور که معّظم له می فرمایند آنچه 
است. ایشان ضمن شرح حدیث دیگری از امام باقر علیه السالم می فرمایند: »طبیعت انسان ها اینطور 
را بروز  آنها  کند، خوبی  آنها را ظاهر  که دوست می دارند خدای متعال در چشم مردم، خیر  است 
بدهد؛ این طبیعت انسان است. ..این ِاشکالی ندارد؛ اما به شرط اینکه این عمل خیر را برای این 
بلند  نیمه شبی  انجام دهد.  برای خدا  را  باشد. عمل  نیاورده  به جا  ببیند،  را  او  که دیگری  مقصود 
شدید، عبادت می کنید، تضرع می کنید، یک نفر هم تصادفًا شما را دید، شما هم خوشحال شدید 
کردید، برای دیدن این وآن نکردید. ِصرف اینکه  کار را برای خدا  از اینکه او دید، خوشتان آمد، اما 
کند و ببیند، این ِاشکالی ندارد، این  انسان خوشش بیاید از اینکه دیگری عمل خیر او را مشاهده 

کتاب چهل حدیث از امامین صادقین/ صهـبا( عمل را باطل نمی کند.88/8/12« )
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 یاد سحرهای امام..

ایشان  دکتر  پنجاه وهشت،  سال  بیمارِى  دوران  همان  در  ]خمینی[  امام 

که نصفه شب بیدار می شدند ـ نزدیک وقتی که مثاًل  براى من نقل می کرد 

همه شب نماز شبشان را می خواندند ـ در حال بیمارى هم نماز شبشان را 

گریۀ  که نیمۀ شب صداى  می خواندند. از داخل خانۀ امام ما خبر داریم 

که  آنجایی  و  اتاقش  از  خارج  تا  خدا،  عبادت  در  و  خدا  خوف  از  امام 

دیگران خوابیدند، می رسد. اینها را ما داریم می بینیم، یك چنین انسانی را، 

کمیت  که این یک تصویرى از حا یك چنین موجودى را ما داریم می بینیم؛ 

پیغمبر اسالم است در صدر اسالم، یک نقشی از اوست، نمی گویم مثل او، 

کسی به پیغمبر نمی رسد، اما یک نسخۀ مطابق اصلی است از او، ما این 

که در  [ نظامی داریم  را داریم می بینیم، ما طعم اسالم را چشیدیم.65/2/9 ]و

که انسان را به یاد حکومت قّدیسین عاَلم  رأسش چنین انسانی قرار گرفته 

که به حکومت رسیدند، و به یاد حکومت پیغمبر  و عدۀ معدودى از انبیا 

کرم و امیرالمؤمنین و امام حسنعلیهم السالم می اندازد.64/9/11 ا
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گلگون.. بادۀ 

نقل می کنند مرحوم آمیرزا جواد آقاى ملکی وقتی بیدار می شد و سر حوض 

گریه  آب می نشست تا وضو بگیرد، به آب نگاه می کرد، دعا می خواند، و 

گریه و  آب برمی داشت روى صورتش می ریخت،  می کرد و تضرع می کرد. 

گریه و تضرع می کرد،  تضرع می کرد. به آسمان نگاه می کرد، دعا می خواند، 

و  پرفیض  تهّجد  آن  و  شب  نماز  آن  و  بایستد  سجاده  بیاید سر  وقتی که  تا 

[ در قنوت نماز  پرحال و پرطراوت را با عشق و شور انجام بدهد.84/7/17 ]و

شب می خواند:

گلگون خراب کن«1 67/8/28 »زان پیشتر که عاَلم فانی شود خراب     ما را ز جام بادۀ 

 

1. غزلیات حافظ
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 طریقۀ خواندن نماز شب

مطابق با فتوای حضرت آیت اهلل خامنه ای

البته  صبح،  اذان  تا  است  شرعی  نیمه  شب  از  شب  نماز  خواندن  زمان 

یک سوم پایانی شب از فضیلت بیشتری برخوردار است و هرچه به اذان 

نیمه شب برای  از  بیدار شدن بعد  گر  ا است.  باشد، بهتر  صبح نزدیک تر 

گر با قصد خواندن  کسی سخت باشد، می تواند نماز را اول شب بخواند. یا ا

نماز شب خوابید و خواب ماند، می تواند پس از خواندن نافله و نماز صبح، 

کند.  آن را قضا 

گرچه به طور کلی مستحب  آهسته یا بلندخواندن نوافل شب تفاوتی ندارد، 

که نافله هاى روز آهسته و نافله هاى شب بلند خوانده شود. و نیز الزم  است 

نیست نماز شب در مکانی تاریک یا دور از چشم دیگران خوانده شود، مهم 

کسب رضای خدا باشد، نه چیز دیگری. که قصد نمازگزار فقط  آن است 

مستحب است پس از برخاستن از خواب برای نماز شب، آیات 190 تا 195 

سورۀ مبارکۀ آل عمران خوانده شود.

نماز شب یازده رکعت است، شامل: هشت رکعت نافلۀ شب، دو رکعت نماز 

 . َشفع، و یک رکعت نماز ِوتر

هشت رکعت نافلۀ شب به صورت دو رکعت، دو رکعت ـ مانند نماز صبحـ 



خوانده می شود و جایز نیست مثاًل به صورت دو نماز چهاررکعتی خوانده 

قرآن را  قرائت سورۀ حمد، سوره ای از  این نمازها می توان بعد از  شود. در 

نخواند و به رکوع رفته و نماز را ادامه داد. پس از خواندن نوافل شب، دو 

، به نّیت نماز شفع باید خوانده شود و پس از آن یک رکعت نماز  رکعت نماز

. به نّیت نماز ِوتر

ِوتر مستحبات و ادعیۀ بسیاری بیان شده است،  در کیفیت خواندن نماز 

از جمله:

قرائت  از  بعد  ناس،  و  فلق  سوره های  و  )سه مرتبه(،  توحید  سورٔه  قرائت  ـ 

سورۀ حمد.

مثال  به طور  ایمانی؛  برادران  و  مؤمنین  از  نفر  چهل  برای  استغفار  طلب  ـ 

ُهّمَ اغِفر ...
َ
ُهّمَ اغِفر ِلحاج قاسم سلیمانی، َالّل

َ
بگوید: َالّل

گفتن هفتاد مرتبه ذکر شریف استغفراهلل ربی و اتوب الیه؛ به این صورت  ـ 

که دست چپ را به دعا باال بیاورد و با دست راست، اذکار را بشمارد و پس 

اِر ا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِبَك ِمَن الّنَ
َ

از پایان، هفت مرتبه بگوید: ٰهذ

«، و در خاتمه بگوید: »َرّبِ اْغِفْر ِلي  گفتن سیصد مرتبه ذکر شریف »َالَعفو ـ 

حیُم« ّواُب الَغفوُر الّرَ َك َانَت الّتَ
َ
َو ارَحمني َو ُتب َعَلّيَ ِاّن

گفتن تسبیحات حضرت زهرا سالم اهلل علیها پس از پایان نماز ـ 
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و  گریه داشته باشد  که نمازگزار حین نماز حال  بسیار سفارش شده است 

از ادعیۀ وارده غفلت نکند، مانند: دعای ابوحمزه ثمالی. در همین رابطه 

حضرت آیت اهلل خامنه ای می فرمایند: »دعاى ابوحمزۀ ثمالی را هم ببینید؛ 

، حال و توجه. انسان باید این دعاها  دریایی است از معرفت، خشوع، ذکر

را با توجه بخواند، ولو یک صفحه اش را بخواند. الزم نیست انسان حتمًا 

]در ماه رمضان[ همۀ دعاى ابوحمزه را هر شب بخواند. یک صفحه اش را 

بخوانید؛ در نماز شبتان بخوانید.79/10/11«

در کتب ادعیه چندین دعا برای بعد از نماز شب نقل شده است. در ادامه 

کتاب ها با عنوان »رهروان شب« و نیز دعای سی ودوم  فایل pdf یکی از همین 

صحیفۀ سجادیه، آماده و در اختیار عالقه مندان قرار داده شده است.

کتابچه 
 »رهروان شب«

دعای سی ودوم 
صحیفۀ سجادیه

http://www.jahadi.ir/download/namazeshab/doa.pdf
http://www.jahadi.ir/download/namazeshab/rahrovan.pdf
http://www.jahadi.ir/download/namazeshab/rahrovan.pdf
http://www.jahadi.ir/download/namazeshab/doa.pdf
http://www.jahadi.ir/download/namazeshab/doa.pdf


بسمه تعالی

که  کماالت معنوی  کمالی رسیدند خصوصًا  کسانیکه به  مهدی جان تمام 

خود منشاء و پایه دنیوی هم می تواند باشد منشاء همٔه آنها سحر است سحر 

با  آنرا  بار  چند  گر  ا دارد  تأثیری شگرفی  سن شما  شب در  نماز  را دریاب 

کردی لذت آن موجب می شود به آن تمسک یابی. رغبت تجربه 

عمویت 91/8/17

دستخط شهید حاج قاسم سلیمانی 



کلید تمام عزت هاست. خامسًا نماز شب نماز شب نماز شب 



025  -  ۳۳55۱2۱2
www.jahadi.ir

انسان با توسل، با دعا، با توجه، با راز و نیاز، با شب زنده دارى، 

با ارتباط با معدن عظمت و معدن نور، نورانی می شود:

»رنگ آهن محو رنگ آتش است«77/2/24


