بسم اهلل الرحمن الرحیم
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موضوع :برگی از اخالق عملی و سیره عبادی امام خمینی (رحمة اهلل علیه)
درس اخالق
فهرست مطالب این برنامه:
هدف ما در مسائل اخالقی رسیدن به این مرحله است!
تزکیه نفس و ترک گناه ،تنها راه رسیدن به مقامات معنوی!
چه زمانی بنده ،مستحق سلب نعمت می شود!؟
سفارشی ناب و متحول کننده ،از آیةاهلل بهجت (ره)
نیت ،در تمامی اعمال روزمره زندگی!
لزوم اخالص و پاکی ّ
خاصیت عجیب و فوق العاده گریه از خوف خدا در تهجد شبانه!
تقید به نماز اول وقت ،سیره دائمی امام خمینی (ره)
ّ
مطالعه این کتاب ،حالتان را در نماز دگرگون می کند!

آیت اهلل دکتر حسینی قزوینی:
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدهلل و الصالة
علی رسول اهلل و علی آله آل اهلل السیما علی موالنا بقیة اهلل و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء اهلل إلی یوم لقاء
اهلل
ضمن سالم و آرزوی موفقیت برای شما عزیزان و بزرگواران و اساتید و طالب و فضالی حوزه علمیه
استان تهران و تبریک دهه فجر و سالگرد تأسیس نظام مقدس جمهوری اسالمی با محوریت فرهنگ اهلبیت
به رهبری بنیانگذار این نظام ،حضرت امام خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) به همه شما گرامیان.
ما در آستانه والدت حضرت صدیقه طاهره (سالم اهلل علیها) هستیم .میالد آن نازنین وجود و پاره وجود نبی
گرامی اسالم را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) و همه عالقه مندان به اهلبیت عصمت و
طهارت و شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خدا را به آبروی حضرت فاطمه زهرا سوگند میدهیم فرج موالیمان حضرت بقیة اهلل األعظم را نزدیک نموده و
ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بدهد و این انقالب پرشکوه اسالمی ما را به انقالب جهانیاش متصل
بفرماید ،ان شاءاهلل.
موضوع بحث ما اخالق است که با توجه به دهه مبارکه فجر ،محوریت بحث اخالق عملی و سیره حضرت امام
خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) است.
بنده قبل از آنکه به اصل بحث ورود پیدا کنم ،مقدمه کوتاهی را عرض میکنم سپس به فرمایشات و سیره امام
خمینی اشارهای دارم .در کنار آن هم اگر روایاتی به ذهنمان رسید یا سیره علما را در این زمینه تقدیم میکنیم.

هدف ما در مسائل اخالقی رسیدن به این مرحله است!
مالک از اخالق اسالمی یا سیره ائمه اطهار (علیهم السالم) همان تعریفی است که بزرگان اخالق کردهاند ،مبنی
بر اینکه ما در این مسیر الی اهلل در حال حرکت هستیم.
(یا أیها إاْل ِ إنسان ِإنک کا ِدح ِإلی ربک ک إدحا فمال ِقیه)
ای انسان! تو با تالش و رنج به سوی پروردگارت میروی و او را مالقات خواهی کرد.
سوره إنشقاق ( :)84آیه 6
انسان در هر لحظه در حال حرکت به طرف کمال مطلق است .باالترین مرحله اخالق هم رسیدن به اوج و قله
کماالت است که خداوند عالم ما را برای آن آفریده است.
عابدون)
ن أ إحسن ِمن الل ِه ِ
ِ
(ص إبغة الل ِه و م إ
ص إبغة و ن إحن له ِ
رنگ خدایی (بپذیرند ،رنگ ایمان و توحید و اسالم) و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟ و ما تنها
عبادت او را میکنیم.
سوره بقره ( :)2آیه 138
این آیه بسیاری از مسائل را برای ما روشن میکند  .رنگ خدا چه رنگ زیبایی است و تالش ما بر این است که
رنگ خدایی بگیریم.
همانطور که عزیزان در حدیث قدسی شنیدهاند «مرحوم شیخ حر عاملی» در کتاب «الجواهر السنیة» صفحه
 099و «مرحوم مجلسی» در کتاب «بحاراالنوار» جلد  192صفحه  165مینویسند که خداوند عالم میفرماید:

«عبدی أطعنی أجعلک مثلی ،أنا حی ال اموت اجعلک حیا ال تموت ،أنا غنی ال أفتقر أجعلک غنیا ال تفتقر،
أنا مهما أشاء یکون أجعلک مهما تشاء یکون»
الجواهر السنية في األحاديث القدسية( كليات حديث قدسى)؛ نويسنده :شيخ حر عاملى ،محمد بن
حسن ،تاريخ وفات مؤلف 1194 :ق ،ناشر :انتشارات دهقان ،تهران 1389 ،ش ،نوبت چاپ :سوم ،ص
 ،099باب ما لم ی ّتصل بإمام معین منهم علیهم السالم
در بعضی از روایات داریم که خدای متعال فرمود:
«يابإن ءادم! أنا غنِي ال أ إفتقِ ر؛ أطِ عإ نِي فِيما أم إرتك ،أجإ ع إلك غ ِن ًّيا ال ت إفتقِر .يابإن ءادم! أنا حي ال أموت؛
ن فيكون؛ أ ِطعإ نِي فِيما أم إرتك،
يءِ ك إ
أ ِطعإ نِي فِيما أم إرتك ،أجإ ع إلك ح ًّيا ال تموت .يابإن ءادم! أنا أقول لِلش إ
ن فيكون»
يءِ ك إ
أجإ ع إلك تقول لِلش إ
عدة الداعي ونجاح الساعي؛ لمؤلفه  :أحمد بن فهد الحلي ،المتوفى سنة  841هجري ،صححه و علق عليه
احمد الموحدي القمي ،يطلب من مكتبة الوجداني بقم ،حق الطبع بهذه الصورة الموشحة والفهارس
وغيرها محفوظ للمصحح؛ ص 291
هدف ما در مسائل اخالقی رسیدن به این مرحله است ،یعنی گرفتن اخالق و صفات الهی .شاعر میگوید:
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند * بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت
البته رسیدن به آن مرحله گفتنی و شنیدنی نیست .به تعبیر «عالمه شهید مطهری» این مقامات رفتنی و
دیدنی است.
بار دیگر از ملک پران شوم * آنچه در وهم تو ناید آن شوم

تزکیه نفس و ترک گناه ،تنها راه رسیدن به مقامات معنوی!
هدف اصلی ما از بحثهای اخالقی این است و رسیدن به این مرحله هم جز تزکیه نفس راه دیگری نیست.
قرآن کریم هم میفرماید:
(هو الذِ ی بعث ِفی إاألمیین رسوال ِم إنهمإ ی إتلوا علی ِهمإ آیات ِِه و یزکی ِهمإ و یعلمهم الإکتاب و الإحِ کمة )
او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها
بخواند ،و آنها را پا کیزه کند ،و کتاب و حکمت بیاموزد.
سوره جمعه ( :)62آیه 2
طبق این آیه شریفه ابتدا (یزکی ِهمإ ) آمده است و بعد از آن (یعلمهم الإکتاب و إالحِ کمة) .تا زمانی که تزکیه صورت
نگیرد ،تعلیم و آموزش و علم ،هیچ فایدهای به حال ما ندارد.
عبارتی از امام خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) در کتاب «صحیفه نور» جلد دوازدهم صفحه  494نقل شده که
تعبیر زیبایی است .بنده از همه عزیزان و بزرگواران و فرزندان عزیزم خواهش دارم به این عبارت امام راحل
(قدس اهلل نفسه الزکیه) خوب دقت کنند.
ایشان میفرماید " :خطر عالمی که تزکیه نشده است از جاهل بسیار زیادتر است .جاهل اگر فاسد هم باشد
خودش فاسد است ،اما عالِم اگر فاسد باشد عالم را فاسد میکند".
این نکته بسیار ظریفی است و جا دارد ما این عبارت امام خمینی را بنویسیم و در جای جای منزلمان اعم از
اتاق کار یا گوشی موبایلمان قرار دهیم.
همچنین در کتاب «صحیفه نور» جلد چهاردهم صفحه  389تعبیری آمده است که بسیار تعبیر زیبایی است.
امام خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) مینویسد:

"تا زمانی که انسان از حجاب بسیار ظلمای خود خارج نشود و تا گرفتار هواهای نفسانی و خودبینیها و
چیزهایی است که در باطن نفس خود ایجاد کرده است ،از ظلماتی که بعضا فوق بعض است لیاقت پیدا
نمیکند نور الهی در قلب او منعکس شود!"
این عبارت بسیار سنگین است ،به طوری که اگر ما بخواهیم این عبارت امام خمینی را قدری توضیح و شرح
دهیم شاید چندین جلسه نیاز به بحث داشته باشد.
حال باید ببینیم که ما باید از چه چیزی نفسمان را تزکیه کنیم .وقتی از بزرگانی که به مقامات باال رسیدند ،اعم
از «مرحوم قاضی» یا «مرحوم نخودکی» یا «مرحوم بهاری» سؤال میکنند که چکار کنیم به مراحل باال و کماالت
برسیم ،می گویند گناه نکنید!
اولین جمله آنها این است که گناه نکنید .بنده به ذهنم میرسد عبارت «مرحوم قاضی» چنین باشد که می
گویند :وقتی شما گناه میکنید ،نه اورادت اوراد است و نه اذکارت .نه نمازت به حالت سودی میدهد و نه
دعایت فایدهای برای تو دارد!
بنابراین شرط اول قدم گذاشتن به عالم تزکیه ،ترک کردن گناهان به معنای آشنا شدن با گناهان و ترک کردن
گناهان است« .مرحوم عالمه مجلسی» در کتاب «بحاراالنوار» جلد  04صفحه  168نقل میکند:
إ
إ
ن اجإ ترأتم»
«ال ت إنظروا ِإلی ِ
صغ ِر الذ إن ِ
ن انظروا ِإلی م ِ
ب و لک ِ
به کوچکی گناه نگاه نکنید ،بلکه ببینید چه کسی را معصیت و نافرمانی میکنید.
بحار األنوار ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :جمعی از محققان ،ج ،04
ص  ،168ح 6

شاید نگاه کردن به یک نامحرم یا غیبت کردن یا دروغ گفتن با توجیهاتی که ما میکنیم ،از دیدگاه ما بسیار
کوچک باشد .همچنین ممکن است داد کشیدن بر سر زن و فرزند یا انجام ندادن وظیفه دینی و اسالمی را
کوچک بشماریم.
چه زمانی بنده ،مستحق سلب نعمت می شود!؟
همچنین «مرحوم کلینی» در کتاب «کافی» روایتی از امام صادق (علیه السالم) نقل کرده است که بسیار برای
کسانی که میخواهند دقت کنند تکان دهنده است .حضرت میفرماید:
ستحِ ق ِبذلِک الس إلب»
«ما أ إنعم الله علی ع إبد ِنعإ مة فسلبها ِإیاه حتی ی إذنِب ذ إنبا ی إ
خداوند عالم نعمتی که به بندهاش میدهد را سلب نمیکند مگر اینکه بنده مرتکب گناه و معصیت
شود و مستحق سلب نعمت شود.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفار ی علی ا کبر و آخوندی ،محمد ،ج ،2
ص  ،204ح 24
گاهی اوقات خداوند عالم توفیقاتی برای تهجد به ما میدهد .امام خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) میفرماید:
تمام کسانی که به مقامات عالی رسیدند ،همگی از متهجدین بودند.
«شهید قدوسی (رضوان اهلل تعالی علیه)» تعبیری دارد و میفرمود :طلبهای که وقت نماز شب بیدار باشد و نماز
شب نخواند ،از اشرار خواهد شد.
ما تقریبا از سال  1301به مدت بیست سال در حوزه علمیه برای پایههای هشت و نه و ده بحث رجال تدریس
میکردیم .یک روز به مناسبتی فرمایش امام خمینی و «شهید قدوسی» را عرض کردم.

بعد از ده الی دوازده سال یکی از دوستان طلبهای که در بحث ما بود ،نزد ما تشریف آورده بود .ایشان گفت:
به یاد دارید ده سال قبل چنین عبارتی از امام خمینی و «شهید قدوسی» نقل کردید!؟
بنده گفتم :بله ،من این عبارت را زیاد نقل میکنم .ایشان قسم یاد کرد و گفت :من از آن روز تصمیم گرفتم نماز
شب بخوانم و تا امروز یک شب هم نماز شب من قضا نشده است.
من گفتم :ما از خودمان اعمالی نداریم که به آن خاطر جمع باشیم .شاید همین دعاها و عبادتهای شما فردای
قیامت از ما دستگیری کند.
خداوند عالم توفیقاتی به انسان میدهد .گاهی اوقات حضور قلبی در نماز یا فهمیدن درس به ما میدهد .در
مقابل ،گاهی اوقات غیبت یا گناهی از ما سر می زند و به همین خاطر خداوند عالم این نعمت را از ما سلب
میکند.
«مرحوم مأل حسینقلی همدانی» یکی از عرفای بزرگ و واصلین بودند .در شرح حال ایشان نقل میکنند که
شخصی نزد ایشان غیبتی کرد .ایشان فرمود :خدا خانهات را ویران کند که تا چهل شب خانه ما را ویران کردی!
وقتی اطرافیان علت این حرف ایشان را پرسیدند ،ایشان در جواب گفت که در روایت آمده است کسی که
غیبتی بشنود یا غیبت کند تا شب نمازش قبول نیست و تا چهل روز دعایش به اجابت نمیرسد!
غیبت گناهی است که در آن هم غیبت کننده مجرم هست و هم غیبت شنونده مجرم است.
امام خمینی در کتاب «چهل حدیث» تعبیری دارد و می گوید :اگر میبینید در یک مجلس غیبت میکنند ،اگر
میتوانید از غیبت جلوگیری کنید و اگر نمیتوانید در آن مجلس شرکت نکنید و بلند شوید بروید .بزرگان ما
اینقدر نسبت به گناه مقید بودند.

لذا امام صادق میفرماید :چه بسا انسان نعمتی را از خداوند عالم میگیرد ،اما در اثر گذشت زمان و بی
توجهی ،گناهی از انسان سر می زند و خداوند عالم به خاطر آن ،نعمت را از انسان سلب میکند .همانطور که
در ابتدای دعای کمیل آمده است:
اغ ِف إر لِی الذنوب ال ِتی تغیر النعم ،اللهم إ
اغ ِف إر لِی الذنوب ال ِتی ت إنز ل النقم ،اللهم إ
«اللهم إ
اغفِ إر لِی الذنوب ال ِتی
ِ
ت إح ِبس الدعاء ،اللهم إ
اغ ِف إر لِی الذنوب ال ِتی ت إن ِز ل الإبالء»
زاد المعاد -مفتاح الجنان ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :اعلمی،
عالءالدین ،ص  ،69الفصل الرابع فی بیان أعمال األیام البیض من شهر شعبان
طبق این عبارت کامال مشخص است که اثرات گناه چیست .همانطور که خداوند متعال در قرآن کریم
میفرماید:
س ِهم)
(إن الله ال یغیر ما ِبقوإ م حتی یغیروا ما ِبأ إنف ِ
ِ
(اما) خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمیدهد مگر آنکه آنها خود را تغییر دهند.
سوره رعد ( :)13آیه 11
و:
ن ذِ ک ِر ی ف ِإن له معِ یشة ض إنکا)
ن أعإ رض ع إ
(و م إ
و هر کس از یاد من رویگردان شود زندگی تنگ (و سختی) خواهد داشت.
سوره طه ( :)29آیه 124
حال اگر به فکر آخرت هم نباشیم ،در دنیا ،نتیجه گناه گرفتاری است و در آن هیچ شک و شبههای نیست.

سفارشی ناب و متحول کننده ،از آیةاهلل بهجت (ره)
بنده در اینجا میخواهم نکتهای را از مرحوم آیت اهلل العظمی بهجت (رضوان اهلل تعالی علیه) نقل کنم.
بنده توفیق داشتم یک سال در جلسه خصوصی ایشان حضور داشتم و از محضر ایشان استفادههای زیادی
کردم ،زیرا آقایان در درس و بحثهای حوزوی از این مباحث بیان نمیکنند.
ایشان در خصوص اینکه بخواهیم گناه نکنیم ،تعبیر زیبایی دارد و میفرماید :وقتی تکان میخورید ،بگویید «یا
صاحب الزمان» .وقتی مینشینید ،بگویید «یا صاحب الزمان» .وقتی برمی خیزید بگویید «یا صاحب الزمان».
صبح هنگامی که از خواب بیدار میشوید ،مؤدب بایست و صحبتت را با سالم با امام زمان شروع کن و بگو:
آقاجان! دستم به دامن تو ،خودت یاریام کن .شب که میخواهی بخوابی ،دست به سینه بگذار و بگو« :السالم
علیک یا صاحب الزمان».
شب و روزت را با محبوب سر کن .اگر اینطور شد ،شیطان دیگر در زندگی تو جایگاهی ندارد .اصال دیگر
نمیتوانی گناه کنی و تمام وقتت بیمه امام زمان است.
ایشان در ادامه روایتی از حضرت امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه) را نقل به معنا میکردند که فرمودند :در زمان
غیبت کسانی بر دین خودشان ثابت قدم میمانند که با روح یقین ،مباشر موالی خود صاحب الزمان باشند و
با آن حضرت مأنوس باشند.
بنابراین ما هرچه به یاد حضرت ولی عصر باشیم ،او هم به همان اندازه به یاد ما هست و او واسطه فیض الهی
است.
ت إاأل إرض و السماء»
«و ِبیمإ ن ِِه رزِ ق الإور ی و ِبوجود ِِه ثبت ِ

زاد المعاد -مفتاح الجنان ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :اعلمی،
عالءالدین ،ص  ،423باب دعاء العدیلة الکبیر
بنابرا ین ما با توسل به ساحت مقدس موالیمان که افتخار سربازی او را داریم و یونیفرم سربازی او را به تن
داریم ،تالش کنیم زندگیمان را با یاد و نام حضرت سر کنیم.
یکی از کسانی که خدمت حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) مشرف شده بود ،نقل میکرد که حضرت فرمودند به
مرحوم آیت اهلل کوهستانی (رضوان اهلل تعالی علیه) سالم برسانید و بگویید که شما زیاد به یاد ما هستید .ما
هم به یاد شما هستیم.
نیت ،در تمامی اعمال روزمره زندگی!
لزوم اخالص و پاکی ّ
دوستان عزیز بنده میخواهم تعبیر دیگری در اینجا داشته باشم .بحث گناه شاید برای یک طلبه و یک حوزوی
معنا نداشته باشد.
باید از طلبه بخواهیم تالش کند که مکروهی از او سر نزند بلکه باالتر از این کاری کند که عمل مباح از او سر
نزند و تمام کارهای مباحش را خالص برای خداوند متعال انجام دهد .همانطور که رسول گرامی اسالم به
«ابوذر» میفرمایند:
ن لک فِ ی کل شیء ِنیة حتی ِفی إ
األ ک ِل و النوإ م»
«یا أبا ذر لِیک إ
تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام)؛ نويسنده :ورام بن أبي فراس المالكي االشتري ،وفات،695 :
چاپ :الثانية ،سال چاپ 1368 :ش ،چاپخانه :حيدري – تهران ،ناشر :دار الكتب اْلسالمية ،ج  ،2ص
 ،300باب حدیث ابی ذر

تالش کنید زمانی که غذا میخورید یا میخوابید هم برای رضای خدا باشد .در این صورت خواب شما عبادت
میشود .به تعبیر امیرالمؤمنین خواب زرنگها چه زیباست!
بنابراین باید تالش کنیم عمل مباح هم از ما سر نزند ،به این معنا که تمام ذکر و ورد و حرکاتمان برای خدا
باشد .همانطور که قرآن کریم میفرماید:
(إن صال ِتی و نسکی و م إحیای و مما ِتی لِل ِه رب الإعال ِمین)
ِ
نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من ،همه برای خداوند پروردگار جهانیان است.
سوره انعام ( :)6آیه 162
در رابطه با «مرحوم مقدس اردبیلی» صاحب کتاب « مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد األذهان» آمده
است که ایشان نقل میکند :من چهل سال از عمرم گذشته است ،اما یک کار مباح از من سر نزده ،چه رسد به
کار حرام و مکروه!
خاصیت عجیب و فوق العاده گریه از خوف خدا در تهجد شبانه!
این نکتهای بود که خواستم خدمت عزیزان اشاره کنم .نکته دیگری هم که در حاالت و شرح حال امام میبینیم،
مناجات شبانه امام خمینی و گریههای جانسوز امام در دل شب است که از زبان خانواده و آقازادههایشان نقل
شده است.
یکی از نزدیکان امام خمینی برای من نقل میکرد و میگفت :امام دو ساعت قبل از اذان صبح بیدار میشود و
عبادت میکند و تمام حاالت ایشان با گریه است به طوری که هرشب یک جعبه دستمال کاغذی برای اشک
چشمش مصرف میکند.

مقام معظم رهبری نقل میکنند که یک شب «مرحوم شهید مطهری» مهمان ما بودند .خانواده ما یک صدای
بلند شنیدند ،ناراحت شدند و فکر کردند اتفاقی افتاده است .زمانی که از اتاق بیرون آمدند ،دیدند که «شهید
مطهری» مشغول نماز است و گریه میکند.
مقام معظم رهبری میفرمودند« :مرحوم شهید مطهری» طوری بودند که نمیتوانستند آهسته گریه کنند و
حتما با صدا گریه میکردند.
اینها ویژگیهایی است که ما باید در این دهه فجر و از یادگاری امام خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) درس
بگیریم.
بنده باید دو نکته را عرض کنم .نکته اول اینکه روایتی از امام باقر (علیه السالم) نقل شده است که «مرحوم
کلینی» در کتاب «کافی» جلد  2صفحه  482آورده است .حضرت میفرماید:
ن ق إطرةِ دموع فِ ی سوا ِد اللی ِل مخافة ِمن الل ِه ال یراد ِبها غیره»
ن ق إطرة أحب ِإلی الل ِه عز و جل ِم إ
«ما ِم إ
هیچ قطرهای در نزد خدا محبوبتر از این نیست که عبدی در دل شب اشکش جاری شود ،از ترس
خدا.
الکافی ،نویسنده :کلینی ،محمد بن یعقوب ،محقق  /مصحح :غفار ی علی ا کبر و آخوندی ،محمد ،ج ،2
ص  ،482ح 3
در روایت دیگر آمده است که وقتی بندهای گناهی که کرده را یاد میکند و گریه میکند ،خداوند عالم به مالئکه
خطاب میکند که من گناه این عبد را بخشیدم و به او امان دادم.
همچنین عبارتی از امیرالمؤمنین نقل شده است که «مرحوم نوری» در کتاب «مستدرک الوسائل» جلد پنجم
صفحه  290آورده است .حضرت میفرماید:

إ
إ
ن ر إحمةِ الل ِه تعالی ذِ کره»
وب ِم إ
ون و خشیة الإقل ِ
«بکاء العی ِ
اگر خداوند عالم اشک چشم و قلبی نرم داد ،بدانید که از رحمت خداوند است.
«ف ِإذا وج إدتموها ف إ
اغتنِموا الدعاء»
اگر دلتان شکست و اشک چشمتان جاری شد ،فرصت را غنیمت بشمارید و دعا کنید.
«و لوإ أن ع إبدا بکی فِ ی أمة لرحِ م الله تعالی ذِ کره ت إِلک إاألمة لِبکاءِ ذلِک الإع إبد»
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،نویسنده :نور ی ،حسین بن محمد تقی ،محقق  /مصحح:
مؤسسة آل البیت علیهم السالم ،ج  ،5ص  ،290ح 5096
ما در این زمینه مطلب زیاد داریم .اجازه بدهید که بنده چند نکته به همراه آدرس خدمت دوستان عرض بکنم.
اگر دوستان مقدمه کتاب «سیمای فرزانگان» که آقای «رضا مختاری» نوشتهاند را بخوانند ،حاالت علما و بزرگان
و مراجعی که در مناجاتشان گریه میکردند آمده است .ایشان این مطالب را بسیار خوب و عالی جمع کرده
است.
ایشان در شرح حال «مرحوم شفتی» که یکی از علمای بزرگ و اصولین نامدار هست ،مینویسد :گوشههای
چشم ایشان از کثرت گریه در مقام تهجد مجروح شده بود و در نماز بندهای دوش و اعضایش میلرزید به
طوری که بعضی کلمات نماز را از شدت حرکت فکین تکرار میکرد .بزرگان ما این چنین بودند .امام خمینی
(رضوان اهلل تعالی علیه) هم یادگار این بزرگان هست.
همچنین در احواالت «مرحوم آخوند مأل محمد کاشی» نقل شده است که آنچنان در نیمه شب با سوز و گداز
گریه میکرد که بدنش به لرزه میافتاد .اینها همگی نشانگر این است که ما باید قدری بیشتر دقت کنیم.
تقید به نماز اول وقت ،سیره دائمی امام خمینی (ره)
ّ

بنده در این چند دقیقه کوتاهی که از وقتمان باقی مانده است ،به نکته ظریفی از امام خمینی اشاره میکنم.
یکی از ویژگیهای اخالقی امام خمینی این بود که مقید به نماز اول وقت بودند.
مرحوم آیت اهلل بهجت از استادشان مرحوم آیت اهلل قاضی نقل میکردند و میفرمودند :اگر دنیا میخواهید
نماز اول وقت بخوانید .اگر آخرت میخواهید نماز اول وقت بخوانید .اگر مقام علمی و معنوی میخواهید نماز
اول وقت بخوانید .هرچه میخواهید نماز اول وقت بخوانید.
امام خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) روی این تأکید عجیبی داشتند .همگان در شرح حال امام خمینی
شنیدهاید که در فرانسه خیابان نوفل لوشاتو با صدها خبرنگار مصاحبه میکردند و آنها فرمایشات ایشان را به
جهان منتقل میکردند.
یک مرتبه امام خمینی صدای اذان را میشنود ،مصاحبه را قطع میکند و داخل میرود .همگان تعجب میکنند
و یکی از نزدیگانشان اعالم میکند که ایشان به نماز اول وقت مقید هستند به همین خاطر برای نماز رفتند.
شاید دوستان عبارتی را از «شهید صیاد شیرازی» شنیده باشند .ایشان نقل میکردند ما در یکی از عملیاتها
خدمت امام خمینی بودیم ،و مقام معظم رهبری و آیت اهلل رفسنجانی و فرمانده کل سپاه بود و گزارش
میدادیم.
یک مرتبه وسط گزارش امام بلند شدند و داخل اتاق رفتند .آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفتند :مگر عارضه یا
کسالتی دارید؟! امام خمینی فرمودند :مگر نمیبینید وقت نماز شده است!!
ما میبینیم بزرگان ما تا این اندازه برای نماز اول وقت مقید بودند .همچنین «شهید رجایی» میگفتند :به نماز
نگویید کار دارم ،به کار بگویید وقت نمازم شده است!

در شرح حال «شهید هاشمی نژاد» نقل شده است که می گویند :جوانی خدمت «مرحوم نخودکی» رسید که از
اولیاء اهلل و اوتاد بود .جوان عرضه داشت :من سه مشکل دارم ،چکار کنم؟! «مرحوم نخودکی» گفتند :مشکلتان
چیست؟!
شخص جوان گفت :دلم میخواهد در جوانی به حج بروم« .مرحوم نخودکی» گفتند :نماز اول وقت بخوانید.
شخص جوان گفت :دلم میخواهد خداوند همسر خوبی به من بدهد« .مرحوم نخودکی» گفتند :نماز اول وقت
بخوانید.
شخص جوان گفت :دلم میخواهد کسب و کار آبرومندی داشته باشم« .مرحوم نخودکی» گفتند :نماز اول وقت
بخوانید.
شخص جوان گفت :شما برای هر سه حاجت یک کلید معین کردید« .مرحوم نخودکی» فرمودند :نماز اول
وقت شاه کلید است و به تمام قفلها میخورد!!
بنابراین دوستان ما قدری دقت کنند تا نماز اول وقت مخصوصا به جماعت را که سیره بزرگان و سیره عملی
امام خمینی (رضوان اهلل تعالی علیه) بوده را مورد توجه قرار دهند.
مطالعه این کتاب ،حالتان را در نماز دگرگون می کند!
اگر ما توفیق داشتیم و در جلسات آینده خدمت عزیزان بودیم ،در رابطه با بعضی از ویژگیهای امام خمینی
صحبت خواهم کرد .بنده با آثار ایشان بسیار مأنوس هستم و بعضی از کتب از جمله «سر الصالة» را شاید اگر
بگویم پانصد بار مطالعه کردم ،مبالغه نباشد!
بنده هرگاه صحبتهای امام خمینی را در کتاب «پرواز در ملکوت» یا «سر الصالة» میخوانم ،اصال روحیه من در
نماز عوض میشود و تا مدتها نماز من رنگ دیگری پیدا میکند.

ما به همین اندازه اکتفا میکنیم و موفقیت همه عزیزانمان را از خداوند م ّنان میخواهیم .خدا را به آبروی
حضرت صدیقه طاهره و اولیاء و بندگان صالحش سوگند میدهیم به ما هم توفیق عمل به آثار صالحین عنایت
فرماید و در پایان کار می گوییم:
استعاذ ِم إنه ِعبادک الإم إ
خلصون»
«اللهم ِإنی أ إسألک خیر ما سألک ِب ِه ِعبادک الصالِحون و أعوذ ِبک ِمما إ
زاد المعاد -مفتاح الجنان ،نویسنده :مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،محقق  /مصحح :اعلمی،
عالءالدین ،ص  ،154الباب الرابع فی أعمال لیالی و أیام شهر شوال المکرم و شهر ذی القعدة
موفقیت همه شما عزیزان و گرامیان را از خداوند م ّنان خواهانیم.
ن ِزیارتِکم»
«و ال جعله الله ِ
آخر الإعهإ ِد ِم إ
فرازی از زیارت عاشورا
والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

