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نماز و آثار آن در سيره و وصيت نامه های شهداء
مرضيه رضانژاد
معاون پرورشی و تربيت بدنی دبستان مهندس عسگری  2قم
@gmail.com1354m.rezanejad
چکيده:
شهدا ،انسانهای كاملی هستندكه آموزههای دينی را با تمام وجود درک نمودهاند .عالیترين
جلوهگاه كمال انسانیشان آنجاست كه عزيزترين مطاع دنيايیشان ،جان را در راه معبود
خويش ايثار نمودند .لذا شهدا را میتوان در همه عرصهها به ويژه نماز كه متعالیترين
هنگامهی ارتباط عاشقانه و عاطفی خلق با خالق است ،الگوی خويش قرار داد .با مطالعهی
اجمالی سيره و وصايای پرمحتوای شهدا به وضوح درمیيابيم كه «نماز» و به ويژه «نماز اول
وقت» از مهمترين توصيهها و مشی عبادی آنان به شمار میرود .در اين راستا تأكيد فراوان
شهدا بر اقامه نماز به جماعت و شركت مستمر و هدفمند در نمازجمعه است كه حكايت از
توجه ويژه آنان به وحدت و همبستگی ميان مسلمين در مسير دشمن شناسی و دشمن ستيزی
دارد .لذا نگارنده برآن است كه با تكيه بر وصايا و سيره عملی شهدا «جايگاه نماز و اهميت
آن» را از منظر ايشان مورد تحليل قرار دهد.
واژگان كليدی :نماز  ،نماز جماعت ،وصيت نامه شهدا ،سيره عملی.
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مقدمه:
قطعاً مهمترين راه ارتباطی بندگان با خداوند ،نماز است .نماز ،نياز به درگاه خالق بی نياز
و اصلی ترين زمان پيوند ميان انسان و پروردگارش است« .در آغاز روز ،در نيمروز ،در هنگام
شب ،مسلمان را طلبيدن و اصول و راه و هدف و نتيجه را به زبان خودش به او فهمانيدن ،و
او را با نيرويی معنوی وادار به عمل كردن؛ اين است نماز .و اين است كه مؤمن را قدم به قدم
و پله به پله به قله ی ايمان و عمل كامل ،نزديك می سازد و از او عنصری ذيقيمت و
مسلمانی درست می سازد( ».مقام معظم رهبری(ره) ،از ژرفای نماز ،ص)7
فلسفه عبادت ،انس با خدای تعالی است و در اثر انس با خدا است كه انسان به او نزديك
می شود و به كمال و سعادت می رسد« .جوان با نماز دلش روشن ميشود ،اميد پيدا می كند،
شادابی روحی پيدا می كند ،بهجت پيدا می كند ،اين حاالت بيشتر برای جوان ها است و
ميتواند لذت ببرد ،واگرخدا به من و شما توفيق بدهد نمازی بخوانيم كه با توجه باشد خواهيم
ديد كه انسان هنگام توجه به نماز از نماز سير نميشود( ».بيانات مقام معظم رهبری ،هفدهمين
اجالس نماز)
بديهی است نماز شهيدان ،نمونه ای با ارزش از نماز مقبول درگاه خداوند است كه به
عالیترين جلوهگاه كمال انسان رسيده اند .شهدا توجه ويژه ايی به نماز كه متعالیترين
هنگامهی ارتباط عاشقانه و عاطفی خلق با خالق است ،داشتند .با مطالعهی اجمالی سيره و
وصايای پرمحتوای شهدا ،كه امام(ره) 70سال عبادت را با مطالعه آن برابر دانستند ،به وضوح
درمی يابيم كه يكی از توصيه های عمده آنان به خانواده ها و امت اسالمی ،اقامه نماز صحيح
و بااخالص در اول وقت می باشد.
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شهدا عاشقانی هستند برای وصال يار و جاودانگی و تداوم اين وصال ،به جايگاهی كه
نقطه آرمانی همه پيامبران و امامان بوده است ،رسيدند .دركالم شهيد مطهری شهيدان اينگونه
تعريف شده اند« :دو شخصيت مصلح و عارف را اگر تركيب كنند و از آن ها يك انسان به
وجود بياورند ،شهيد به وجود می آيد( ».مرتضی مطهری ،مقاله شهيد ضميمه قيام و انقالب
مهدی(عج) ،انتشارات صدرا).
شهد شيرين شهادت در كام انسان هايی كه ديگران را بر خود ترجيح دادند و جان را در
برابر جانان ،جويی نبينند .لذا ،مرام و مسلك شان در وصايا و خاطرات تلخ و شيرين شهدا و
رجوع به دست نوشته های ماندگار شان ،چراغ راهی برای نسل جديد و آينده و راهنمای
رهروان طريق كمال خواهد بود تا برای تقويت روحيه معنوی خود در مسير شهدا قرار گيرند.
نشستن پای خاطرات كسانی كه از كودكی يا در دوران رزمندگی با شهدا مأنوس بودند بهترين
راه معرفی ايشان خواهد بود.
ممكن نيست كه در اين نوشته كوتاه تمام خلق و خوی شهدا و يا اخالق عملی شان را
بيان كرد؛ لذا در اين نوشتار تالش شده است با نگاهی اجمالی به سيره و وصايای شهدای
مازندران ،به مقوله نماز و ضرورت برپايی آن در اول وقت و به جماعت پرداخته شود .غالب ًا
تأكيد شهدا بر اقامه نماز به جماعت و شركت مداوم در نمازجمعه است كه اين تأكيد به
جهت اهميت فراوان وجود وحدت و همبستگی در ميان مسلمين است.
از اين رو ،گردآوری و مطالعه وصايا و زندگی نامه و خاطرات شهدايی كه در سايت
جامع شهدای استان مازندران ثبت شده؛ به عالوه وصايا و زندگی نامه های ديگری كه در
دسترس بوده ،انجام گرفت .سپس وصايا و زندگی نامه های موردنظر ،مورد مطالعه قرار
گرفت كه در اين ميان 152 ،مورد از وصايا به موضوع اهميت اقامه نماز اشاره داشته است كه
119

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

در چهار بخش - :تأكيد عمومی بر اقامه نماز  -خواندن نماز در اول وقت  -شركت در نماز
جمعه و نمازجماعت  -بازتاب كالم بزرگان دين در خصوص نماز در وصايای شهدا ،مورد
مطالعه قرار خواهد گرفت .اما از آنجا كه همه اين وصابا و خاطرات در اين مقال نمی گنجد،
لذا در هر بخش ،گلچينی از وصايا و خاطرات شان آورده شده است .اميد است مورد رضايت
الهی و شهدا واقع گردد.
 -1تأكيد عمومی بر اقامه نماز
«با بررسی آيات و روايات و شرح حال اوليای الهی به اين نكته پیمیبريم كه پر
اهميتترين عبادت در اسالم ،نماز است؛ بهطوری كه ستون و عمود دين خوانده شده است.
استحكام هر بنايی به ستون اصلی آن است و كاخ رفيع دين نيز با نماز پابرجاست ،اگر اين
ستون و تكيهگاه را از آن بردارند ،ويرانی آن حتمی است( ».پايگاه اطالع رسانی آيت اهلل امينی،
)http://www.ibrahimamini.com/fa/node/21
امام صادق عليهالسالم فرمود« :نماز ،ستون دين است و نقش آن ،همانند ستون چادر
است .هر گاه كه عمود ،پابرجاست ميخها و طنابها نيز پابرجاست و آنگاه كه ستون كج شود
و در هم بشكند ،ميخ و طنابی برجای نمیماند و خيمه فرو میافتد( .حر عاملی ،وسائل
الشيعه ،ج ،4ص)27
در اهميت نماز ،غير از عمود و ستون دين بودن آن بايد گفت كه نماز ،پرچم برافراشته بر
بام بنای رفيع اسالم است؛ چنانكه در روايتی آمده است« :نماز ،پرچم اسالم است»( .شيخ
علی نمازی شاهرودی ،مستدرک سفينه البحار ،ج)6
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برافراشته بودن پرچم ،نشانه حيات و زندهبودن و نشاط و سالمتی يك ملت است .از
همين روست كه قرآن و اسالم بر اقامه نماز و برافراشتن پيوسته اين پرچم و اهتزاز دائمیاش
تأكيد میورزد تا تمامی مسلمين را زير يك پرچم و تحت يك لوا ،گرد آورد( .پايگاه اطالع
رسانی آيت اهلل امينی)http://www.ibrahimamini.com/fa/node/21 ،
شهيدان كه عمل و گفتارشان مبتنی بر عرفان می باشد و اهل معرفتند ،اهميت بسزايی برای
نماز قائل بودند و آن را بسيار گرامی می داشتند و در عمل و گفتارشان به احيای نماز عاشقانه
و برافراشتن اين پرچم مقدس دائماً سفارش می كنند .نمونه هايی از وصايای شهداء و
خاطرات ايشان در اين زمينه ،راهگشايی خوبی برای دلدادگان كویشان و جويندگان كمال
الهی خواهد بود.
معلم شهيد علی نقی اميرشعبانی
  ...پدر و مادر ،برادران و خواهرانم ،هرگز يك لحظه از ياد خدا غافل نباشيد و تنها بهياد او زندگی كنيد و هميشه سپاسگزار نعمت های بی كران او باشيد و به نماز و احكام
اسالمی توجه زياد داشته باشيد ( ...وصيت نامه ،1336-1366 ،رامسر)
 پدر شهيد :به مسجد عالقه مند بود .در كودكی وقتی سن كم داشت ،روزه می گرفت وگريه می كرد كه روزه بگيرد و قرآن بخواند .نسبت به قرآن و نماز حساس بود .با كسانی كه
اهل دين بودند ،دوست بود .به خدا توصيه می كرد كه توكل به خدا داشته باشند .نماز شب
می خواند و راز و نياز می كرد.
 مادر شهيد :موقع خواندن قرآن از چشمانش اشك جاری می شد و موقع خواب میگفت با وضو باشيد .در مسجد نمازش را می خواند.
121

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

 تقی ،برادر شهيد :سعی می كرد در نمازجماعت و جمعه شركت می كرد و به ما همتوصيه ميكرد .پای بندی اش در انجام واجبات خيلی باال بود و سعی می كرد مستحبات را هم
به جا می آورد .به ما توصيه می كرد كه با افراد نمازخوان دوست شويم و با هر كسی ارتباط
نداشته باشيم چون عاقبت خوبی ندارد.
 نساء ،خواهر شهيد :روزه مستحبی می گرفت و نمازجمعه هم شركت می كرد و به ماتوصيه می كرد كه با افراد نمازخوان دوست شويم.
 احمد برادر شهيد :زمانی كه كارمند آموزش و پرورش بوديم و مستأجر (احمد و تقی)،ايشان به نماز اول وقت ،نماز شب ،دعای كميل و توسل و قرآن اهميت می داد .حتی ما را
وادار می كرد كه به مسجد برويم برای نماز جماعت .آرزوی ديرينه كربال را در دل داشت.
اهل نماز شب بود.
شهيد حسين بقایی
  ...به شما وصيت می كنم كه در كارهايتان خدا را فراموش نكنيد و نمازتان را ترکننماييد؛ چون ما هرچه داريم ار اين نماز است ... .مساجد را خالی نكنيد كه موجب خوشحالی
دشمنان اسالم است (... .وصيت نامه ،1348-1364 ،قائمشهر)
جانباز شهيد مجتبی علمدار
  ...اولين وصيت من به شما راجع به نماز است چرا كه اولين چيزی كه فردای قيامت بهآن رسيدگی كی كنند ،نماز است .پس سعی كنيد در حد توانتان نمازهایتان را سر وقت
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بخوانيد و قبل از شروع نماز از خداوند منان توفيق حضور قلب و خضوع و خشوع در نماز را
طلب كنيد (... .وصيت نامه ،1345-1375 ،ساری).
يكی از نكات جالب توجه در زندگی اين سيد شهيد ،توجه خاص او به امور معنوی بود.
مواردی كه شايد به نظر ساده آيد؛ اما تقيد او و حتی تعيين مجازات درصورت عدم انجام آن
نشانگر باور قلبی و يقين اين جانباز شهيد به اعتقاداتش بود .دست نوشته هايی از اين شهيد
بزرگوار بجا مانده است كه يكی از آن دست نوشته های زيبا قانون دهگانه اين شهيد برای
خودش است كه اميد است با مطالعه آن ،به گوشه ايی از معرفت شهداء پی ببريم .در اينجا به
يكی از اين قوانين كه مربوط به نماز است اشاره می كنيم:
 قانون دوم :پروردگارا! اعتراف می كنم از اينكه نمازم را بی معنی خواندم و حواسم جایديگری بود ،در نتيجه دچار شك در نماز شدم .حداقل روزی دو ركعت نماز قضا بايد بخوانم.
اگر روزی به هر دليلی نتوانستم اين دو ركعت نماز را بخوانم ،روز بعد بايد نماز قضای يك
 24ساعت (17ركعت) بخوانم( .تاريخ اجرا 11مرداد .)69
 هم اتاقی شهيد علمدار در بيمارستان درباره نحوه شهادتش می گفتند :لحظه اذان ،بعد ازين هفته بيهوشی كامل ،بلند شد ،همه را نگاه كرد ،بعد از شهادتين ،گفت« :خداحافظ» و شهيد
شد...
شهيد سيدعبداهلل حسينی
  ...از دانش آموزان عزيز كه در سنگر مدرسه با جهل و عناد و ظلمات و تاريكی هاینادانی مبارزه می كنند ،عاجزانه می خواهم كه درس خوامدم را ادامه دهند ،نماز خواندن را
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يك وظيفه بزرگ بدانند و اخالق و رفتار اسالمی را در مدارس و خانه حفظ كنند و بدانند كه
اين پيام اسالم است(... .وصيت نامه ،1341-1362،بابلسر).
 مصطفی مكارمی (دوست شهيد) می گويد :سيدعبداهلل سجده اش را طوالنی میكرد.يك روز يكی از دوستانش پشت سر او ايستاده بود و داشت نماز جماعت می خواند ،ديد كه
ايشان سجده اش را طوالنی كرد .كف پايش را قلقلك داد و گفت :آقا! تمام كن ،خسته شديم.
ايشان آنقدر غرق نماز شده بودند كه اصالً فراموش كردند كه عده ايی پشت سرش در نماز
جماعت هستند .بعد از نماز به آن آقا گفتند :اين حركت شما نزديك بود نمازم را باطل كند.
 مادر شهيد نقل می كند :روز جمعه برای چيدن پرتقال رفتيم سر باغ .نزديك ظهرسيدعبداهلل به پدرش گفت :بابا كار را تعطيل كنيد برويم بابلسر برای نماز جمعه ،بعد بياييم
پرتقال بچينيم .پدرش به شوخی گفت :پسر! از پرتقال چيدن عقب می افتيم .ايشان گفت :بابا
خدا كار را جلو می اندازد.
نمازش اصالً قضا نمی شد ،قرآن را ترک نمی كرد و هميشه با وضو بود.
شهيد مدافع حرم محمد بلباسی
  ...فرزندان گلم ،نماز كه ستون خيمه دين است سبك نشماريد(... .وصيت نامه-1395 ، ،1358قائمشهر)
شهيد ذبيح اهلل حسن زاده
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  ...نماز را ،نماز را برپا داريد ...باز هم می گويم :نماز رادر همه حال ،اگر مريض هستيدو توانايی خواندن نداريد ،برپا داريد؛ مگر بيهوش باشيد كه باز هم بايد بعداً قضای آن را برپا
داريد(... .وصيت نامه ،1342-1362 ،بابل)
 دوست شهيد :از كودكی در شهيد تحوالتی ديده می شد و در بين مردم معروف ومشهور بود .اهل نماز شب و دعای توسل و توجهات زيادی به انجام مستحبات و ترک
مكروهات داشت.
 دوست شهيد :شهيد افراد زيادی را جمع می كرد حتی يه سالمندان و مسن ها نماز ومسائل دينی را آموزش می داد.
شهيد مرتضی ربّانی
  ...خدا ايمان را وسيله پاكی از شرف قرار داد ،نماز را تشريع كرد تا جلوی تكبّر رابگيرد ،زكات را برای تهذيب نفس و توسعه رزق واجب نمود (... .وصيت نامه،1365-1343 ،
رامسر)
 مادر شهيد :شوهرم كار می كرد و هيچ گاه لقمه ای حرام نمی خورديم .مرتضی هميشهنمازش را اول وقت می خواند و حتی پدرش را ارشاد می كرد .به مسجد و نماز جماعت
عالقه داشت .شب های ماه مبارک رمضان تا سحر در مسجد راز و نياز می كرد و به من می
گفت « :مادر ،كليد خانه را به من بدهيد تا از مسجد برگشتم سحری درست كنم و شما بلند
نشويد».
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 محمدرضا ،برادر شهيد :به نمازش پاييند بود .می گفت« :من هرچه دارم از نماز شبدارم ».اهل نماز شب بود.
 حميد فهيمی ،دوست شهيد :در اكثر نماز جماعت ها شركت می كرد و در صف اولبود.
شهيد رضا رمضانی
  ...از شما می خواهم كه به نماز و دعا بيشتر اهمبت دهيد و در مراسم مذهبی و مجالسامام حسين(ع) شركت كنيد و در دل شب دعا و نيايش كنيد (... .وصيت نامه،1364-1346 ،
آمل)
 برادر شهيد :من و شهيد در يك مدرسه درس می خوانديم و در يك اتاق 3در 4مستأجربوديم .او هميشه نماز می خواند و من اعتراض می كردم و می گفتم « :رضا ،به جای اينكه
سرت به درس خواندن گرم باشد اينقدر نماز می خوانی؟» او در جواب من می گفت « :بزرگ
ترين چيزی كه در زندگی دارم ،نماز است ».او آن قدر نمازش را طوالنی می خواند كه من،
برايم سؤال بود كه او با سن كمش ،نمازش چرا اينقدر طوالنی است .او غذا نمی خورد و
هميشه مشغول عبادت بود .نمازی كه من در  5دقيقه می خواندم؛ شهيد در  25دقيقه می
خواند.
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شهيد سيدمحمد شعبانيان
  ...پدر و مادر عزيزم ،هميشه به ياد خدا باشيد و ذكر خدا را بگوييد .شما را سفارش بهنماز می كنم و دوری از گناه .نماز را هيچ وقت فراموش نكنيد(... .وصيت نامه،1365-1337 ،
رامسر)
 رحمت اهلل ،برادر شهيد :هميشه می گفت« :دوستانی انتخاب كنيد كه اهل ايمان و خدا وپيغمبر(ص) و اهل نماز و روزه باشند ».محمد هر روز قبل از اذان صبح به مدت يك ساعت
قرآن می خواند و سپس به نماز می ايستاد.
 هما ،خواهر شهيد می گويد« :برادرم محمد ،به ما خواهران و برادران سفارش می كردكه در نماز جماعت شركت كنيم .هميشه تذكر می داد كه قرآن بخوانيم و هر وقت در كار با
مشكل روبرو شديم ،به قرآن و ائمه اطهار متوسل شويم».
شهيد صدرالدین صدر
  ...از همسر نجيب و پاكدامنم بسيار تشكر می كنم كه اوالً با دعاهای مستمر و نمازخود ،خدا را به خانه ما آورد ...سفارش من به مرتضی عزيز ،فرزند خوب و با احساس من،
اين است كه  ...در انجام فريضه نماز ،سستی نكند ،هميشه دعا كند(... .وصيت نامه-1365 ،
 ،1318رامسر)
 رضا ،برادر شهيد« :در انجام واجبات مانند نماز و روزه و دعا و راز و نياز ،بسيار مقيدبودند و از محرمات دوری می كردند بسيار قرآن می خواند .در نماز جماعت و جمعه شركت
كی كرد و گاهی در نمازجمعه رامسر سخنرانی می كرد».
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 سيد غفور ميرطالبيان ،دوست شهيد« :ايشان در جبهه در نماز شب و دعای كميل شركتمی كرد».
شهيد رضا عسگرپور
  ...برادران و خواهران ،سخنی دارم :عزيزان من ،اگر ديروز در اين مسير حركت نمیكرديد ،بايد بدانيد وصيت نامه برادر جوانتان هشدار است برای خوابيده ها .بيدار شويد ،چشم
را باز كنيد ،حقايق را ببينيد ،نماز را به پا داريد ،روزه بگيريد ،خمس دهيد و حجاب اسالمی
را رعايت كنيد(... .وصيت نامه ،1318-1366 ،رامسر)
 ابراهيم ،برادر شهيد« :نسبت به انجام واجبات ،پايبند بود و در برپايی نماز جماعت،نقش مهمی داشت».
شهيد مجتبی فتح اللهی
  ...از شما می خواهم كه هميشه نماز را به پا داريد كه نماز از همه فريادها رساتر استو در دعاها كوتاهی نكنيد كه دعا برای تسكين دردهاست .در دعا شركت كنيد كه شركت شما
در دعاها مشت محكمی است بر دهان شرق و غرب (... .وصيت نامه ،1348-1365 ،ساری)
 خليل ،برادر شهيد« :در برپايی واجبات و پايبندی به نماز بسيار مصر بود حتی نمازش رااول وقت می خواند».
شهيد فرامرز كاظمی توانی
  ...برادران را نصيحت كنيد كه نماز را به پا دارند ،اين همان نماز است كه شما را ازفحشا و منكرات باز می دارد .خدا را فراموش نكنيد كه خدا نيز شما را فراموش نخواهد كرد
و ياری كنيد خدا را كه خدا شما را ياری خواهد كرد(... .وصيت نامه ،1340-1360 ،تنكابن)
 فاطمه ،خواهر شهيد« :نماز اول وقتش ترک نمیشد .همواره سفارش میكرد اگرمیخواهيد دوستی انتخاب كنيد ،اول به خانوادهاش نگاه كنيد كه از چه خانوادهای هستند».
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شهيد علی اكبر گلين اميری
  ...از برادران و خواهران عزيز می خواهم كه دنيا را برای آخرت انتخاب كنند ونمازهای پنجگانه را به جای آورند كه بزرگ ترين پايگاه مسلمين است .قرآن كريم برای
هدايت مسلمين آمده است ،مطالعه كنيد تا در هر كار خيری موفق باشيد(... .وصيت نامه،
 ،1366-1349رامسر)
 مادرشهيد« :تمام فرزندانم با عبادت بودند ،با نماز بودند .علی اكبر خيلی با ايمان بود میگفت هر وقت ياد ما می افتيد ياد حضرت زينب كنيد .نماز شب می خواند و در مسجد هم
شركت می كرد .داخل سنگر نماز جماعت می خواند .عالقه زيادی به قرآن داشت .ايشان كه
به جبهه می رفت برايم قرآن آورد.گفتم « :دو ،سه تا قرآن برادرت برايم آورد من كه قرآن
خوان نيستم گفت« :مادر قرآن را داخل سجاده ات بگذار و خط به خط صلوات بفرست؛ تا
آخر صلوات بدهی يك ختم قرآن می شود .همين برايم يادگاری ماند».
 -2خواندن نماز در اول وقت
مطلب قبلی در مورد تأكيد عمومی بر اقامه نماز و اهميت دادن به آن بود .در اين مبحث به
يكی از نشانه های اهميت دادن به نماز ،يعنی اقامه آن در اول وقت ،از منظر شهدا ،اشاره
خواهد شد .انسان های آزاده و وارسته به محض شنيدن صدای اذان ،همه كارهای خود را
تعطيل كرده ،به نماز می ايستند .زيرا آوای اذان را اعالن دعوت از سوی پروردگار می دانند و
اجابت فوری اين دعوت را نشان احترام و ادب نسبت به دعوت كننده می دانند .لذا شهدا كه
سنبل انسان های آزاده هستند با اقتدا به سرور و ساالر شهيدان -حضرت اباعبداهلل الحسين-
كه در روز عاشورا در برابر تيرهای مستقيم دشمنان ،برای ادا و احيای نماز اول وقت ،به نماز
ايستاد؛ هم خود را مقيد به اقامه نماز در اول وقت آن می دانستند و هم و در كالم و وصايای
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شان خانواده و اطرافيان و در شعاع وسيع تر ،همه عاشقان راه حق را به رعايت حق نماز كه
همانا ادای آن در اول وقت است ،توصيه نموده اند كه ذيال به بعضی از آن اشاره خواهد شد.
شهيد حسن رضانژاد
 پدرم به نماز اول وقت اهميت می داد و به ما بچه ها آموزش می داد تا قبل از سنتكليف نماز را ياد بگيريم .من يادم هست كه قبل از سن تكليفم پدرم چادری برايم تهيه كرد
و سجاده را پهن می كردند و خودشان می نشستند و نماز را يكی يكی برايم می خواندند و
من تكرار می كردم ( .خاطرات دختر شهيد).
شهيد ميرشجاع حسينی مطلق
  ...به شما توصيه می كنم كه پيرو واليت فقيه و روحانيت متعهد باشيد .در انجام فرائضدينی بخصوص نماز اول وقت بكوشيد(... .وصيت نامه ،1361-1317،بابل).
شهيد حشمت اهلل حسن تبار
  ...به شما عزيزان توصيه می كنم كه از رهبری حمايت كنيد و دين اسالم را زنده نگهداريد و در حفظ ناموس خود بكوشيد .در انجام واجبات و ترک محرمات كوشا باشيد به
خصوص نماز خود را اول وقت و به صورت جماعت به جا آوريد(... .وصيت نامه1365- ،
 ،1345محمودآباد)
 رضا ،برادر شهيد :سفارش می كرد در مورد نماز خواندن .انس و عالقه شديدی به دعاو ذكر داشت و هميشه نماز و دعا می خواند و نيايش می كرد .هميشه در نماز جماعت
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شركت می كرد .واجبات را در حد آگاهی كه داشت انجام می داد  .نماز شب می خواند .به
اهل بيت ارادت خاص داشت.
 علی اكبر ،برادر شهيد :نمازش را سر وقت می خواند و در مراسم و عزاداری ها شركتمی كرد و عاشق اسالم بود.
شهيد رضا ابراهيمی

… -خانواده عزيزم و امت حزب اهلل نماز ستون دين است آن را اول وقت و با جماعت

بخوانيد .نماز را ترک نكنيد چون ترک آن باعث می شود از خط اسالم منحرف شويد.
(...وصيت نامه ،1348-1364 ،آمل)
 شهيد در خانواده مذهبی و زحمت كش متولد شدندو با افكار امام و مسجد و نماز ازهمان دوران كودكی آشنا شد.
شهيد سيدعلی پيغمبرزاده
  ...برادرانم ،اولين خواسته ام اين است كه نماز را سر وقت بخوانيد و نمازتان را ترکنكنيد؛ زيرا در روز محشر اولين پرسش از نماز است ،هركس نمازش قبول شود ،بقيه اعمالش
قبول خواند شد(... .وصيت نامه ،1347-1364 ،آمل)
 سيد عباس ،برادر شهيد « :من برادر كوچك ايشان بودم و شب ها در كنار ايشان رویيك تشك می خوابيدم وقتی اذان صبح می شد ايشان كه بلند می شد برای نماز احساس می
كردم كسی مرا می بوسيد بيدار می شدم می ديدم ايشان نماز می خوانند و گريه و ناله می
كنند و موقع خوابيدن دوباره من را می بوسيد  .ولی من چون بچه بودم و شيطنت می كردم
حرف شان را زياد گوش نمی دادم».
شهيد سيدسعيدالدین حسينی
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  ...از خواهران عزيز هم می خواهم در حفظ حجاب خود بكوشند و به نماز های يوميهو نماز جمعه اهميت بيشتری دهيد(... .وصيت نامه ،1345-1362 ،آمل)
 -3شركت در نماز جمعه و نمازجماعت
نماز را به دوشكل میتوان به جا آورد :فرادی و جماعت .آنچه كه در اسالم بر آن تأكيد
فراوان شده و پاداشهای زيادی برای آن شمردهاند ،نماز جماعت است .حضور در مسجد و
شركت در نماز جماعت از چنان اهميتی برخوردار است كه پيامبر گرامی اسالم
صلیاهللعليهوآله در اين خصوص میفرمايد« :هر كس به قصد شركت در نماز جماعت به
سوی مسجد ،حركت كند در برابر هر گامش هفتادهزار حسنه برای او نوشته میشود( ».شيخ
صدوق ،من ال يحضره الفقيه ،ج ،4ص).17
غالباً تأكيد شهدا بر اقامه نماز به جماعت و شركت مداوم در نمازجمعه است كه اين تأكيد
به جهت اهميت فراوان وجود وحدت و همبستگی در ميان مسلمين است.
شهيد مصطفی بابایی
  ...به شما توصيه می كنم نماز را در مسجد و به جماعت بخوانيد .در نماز جمعه شركتكنيد تا دشمنان اسالم با ديدن وحدت تان از تفزقه انداختن ميان شما نااميد شوند(... .وصيت
نامه ،1346-1365 ،آمل).
شهيد محمود نعمتی لنگان
  ...در مراسم مذهبی؛ خصوص ًا در مراسم امام حسين و دعای توسل و كميل و نمازجمعه شركت داشته ياشيد و پشتيبان واليت فقيه باشيد(... .وصيت نامه ،1339-1367 ،رامسر)
 مادرشهيد« :وقتی كه غروب می شد می رفت نماز جماعت و توی خانه نمی ماند .نمازو روزه را دوست داشت .ماه رمضان بسيار عبادت می كرد.
 هادی پيامی ،همرزم شهيد« :ايشان هميشه با وضو بود و آدم عارفی بود .اهل نماز شببود .قبل انقالب همگام با مردم در مجامع و مراسم های مذهبی شركت داشت .اوقات فراغت
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ايشان با نماز ،قرآن و ورزش سپری می شد .يك بار در منطقه ی طالئيه بوديم ،منطقه جُفير.
من توی يك گردان بودم ايشان گردان ديگر .يك روزی گذری آمديم؛ ديديم شهيد در سنگر
نشسته و يك قرآن دستش است .دو زانو نشسته و به درگاه خدا راز و نياز می كند .مثل بچه
ای كه از مادرش شير می خواهد .من رفتم داخل سنگر و ايشان متوجه من اصال نشده بود
لحظه ی اول ،بعد كه متوجه شد معذرت خواهی كرد».
شهيد سيدشعبان حسينی
  ...شما ملت عزيز پيش خدای خويش عزيز هستيد كه جان و مال خودتان را فدایاسالم كرديد ،و حتی نماز جمعه و جماعت را سر وقت بخوانيد .شركت در مساجد مشت
محكمی بر دهان ياوه گويان است(... .وصيت نامه ،1345-1362 ،نكا)
شهيد حجت اهلل رمضانی
  ...برادران و خواهران! سفارش باد شمارا به خواندن قرآن كه سعادتتان در تفكر و تعقلدر آيات آن است .عزيزان من سفارش باد شما را بر فريضه الهی و مسجد ها را پر كنيد و تا
می توانيد به جماعت نماز بخانيد و آن را سبك نشماريد .نافله ها را به جا آوريد .خصوصا
نماز شب را ... .امام وقتی می فرمايد مسجد سنگر است سنگرها را حفظ كنيد؛ به مساجد
برويد ،نمازتان را سر وقت بخوانيد .زيرا هر چه داريم از همين مساجد و نمازهای بااخالص

است و دين و دنيا و آخرتمان از مسجد است .آبرو و شرف مان از مسجد است .وقتی می-

فرمايند نماز جمعه را هر جمعه باشكوهتر برگزار كنيد بايد در نماز جمعه شركت كنيد زيرا
دشمنان ما از نماز و نماز جمعه و اجتماع و اتحاد ما میترسند(... .وصيت نامه،1363-1345 ،
آمل)
شهيد عباس آشکاران
  ...امت رسول اهلل و مردم هميشه درصحنه ،سعی كنيد كه در نمارهای جماعت و نمازجمعه شركت كنيد ،گوش به فرمان امام و رهبر باشيد ،با هم متحد شويد و تا آخرين قطره
133

دو فصلنامه علمی -تخصصی معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نماز ،تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه 1397

خونتان يار امام و واليت فقيه باشيد تا پرچم آزادی در سراسر جهان به اهتزاز در آيد.
(...وصيت نامه ،1346-1366 ،نكا)
 ويژگی های بارز شهيد عبارتند از مهربانی و خوش رفتاری او كه زبانزد خاص و عامبود .به قرآن و مسائل شرعی اهميت می داد  .او اولين موذن برای اقامه نماز بود.
شهيد علی اصغر ابوذری
  ...از برادران و خواهران حزب اهلل می خواهم كه دعای كميل و دعای توسل و زيارتعاشورا و نماز جمعه و غيره را فراموش نكنيد(... .وصيت نامه ،1342-1365 ،گلوگاه)

 -برادر شهيد – محمدحسين – میگويد« :با اينكه از ما كوچك تر بود اما هميشه ما را به

خاطر مسائل حق الناس ،نماز جماعت و قرآن و  ...نصيحت میكرد .خيلی شوخ طبع بود».
شهيد صادق اسکندری خرم آبادی
  ...از شما می خواهم كه امام امت را تنها نگذاريد و نماز را در مساجد به جماعتبخوانيد و خون شهدا را پايمال نكنيد(... .وصيت نامه ،1344-1364 ،تنكابن)
 برادر شهيد« :شهيد بسيار ساده زيست و مرتب و تميز بود و اهل نماز اول وقت وخواندن نماز جماعت بود .هميشه سعی می كردند كه اسراف نكند و در آمد ناچيز خود را
صرف كمك به تهيدستان می كرد».
شهيد محمدحسن بابلی
  ...ای امت رسول اهلل ،سعی كنيد كه در نمازهای جماعت و نمازجمعه شركت كنيد واز مسائل مسلمين آگاه گرديد .هيچ گاه امام را تنها نگذاريد و تا آخرين قطره خونتان ياری
امام و واليت بكنيد تا صدای حكومت اسالمی در جهان طنين انداز شود(... .وصيت نامه،
 ،1361-1342بهشهر)

 -برادرشهيد – محمدحسين -ضمن بيان مطالبی ،اذعان می كند« :او دارای روحيه بسيار

عالی بود .انجام واجبات تا حدی كه نمازهای دوره كودكی خويش را بجا آورد ،می پرسيدم
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چرا؟ می گفت « :شايد در آن موقع قرائت نمازم درست نبوده باشد .وی زاهد شب و مرد نبرد
روز بود ،زير لب هميشه دعا می گفت».
شهيد محمدعلی برزگر
  ...ای برادران و شما نمازگزاران جمعه ،ای قيام كنندگان به قسط و ای جهادگران جبههها؛ شما سنگرها را همچون كوه مستحكم كنيد تا دشمن از وحدت و يكپارچگی شما خار و
ذليل گردد و نمازهای جمعه را هرچه با شكوه تر برگزار كنيد(... .وصيت نامه،1345 -1366 ،
محمودآباد)
 پدر شهيد« :ايشان با خدا بود و با نماز .اهل هئيت رفتن بود .اهل مسجد رفتن بود». رضا ،برادرشهيد« :هميشه در كار نماز و روزه و جلسات قرآنی بود و در راه راست ومستقيم حركت می كردند».
 مرضيه ،خواهر شهيد« :هميشه در نمازهای جمعه و جماعت شركت می كرد در انجامواجبات داوطلب بود .به اهل بيت ارادت داشت .سر وقت نماز می خواند».
شهيد محمدمهدی رحيميان
  ...امام امت ،خمينی بت شكن و رزمندگان اسالم را هميشه دعا كنيد و پيرو خط امامباشيد و در صحنه ها و نمازجمعه ها شركت جوييد(... .وصيت نامه ،1336-1360 ،رامسر)
 پدر شهيد « :شهيد بسيار مهربان و با محبت بود  .در نماز جماعت به طور دائم شركتمی كرد .بسيار به قرآن و معنايش اهميت می داد و همچنين به نماز اول وقت و دوری از
محرمات بسيار حساس بود و در مراسمات مذهبی شركت می كرد».
شهيد هادی زاهدی تير
  ...امت اسالمی ،مساجد را پر كنيد و در دعاهای كميل و توسل و نماز جمعه و جماعتو مراسمات مذهبی شركت كنيد و با شركت خود در اين مراسمات به دشمن نشان دهيد كه
پشتيبان واليت فقيه هستيد(... .وصيت نامه ،1346-1365 ،قائمشهر)
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 برادر شهيد « :شهيد بسيار متواضع و فروتن و اخالق بسيار پسنديده ای داشت .در نمازجماعت شركت می كرد .وفای به عهد داشت و در مراسمات دينی و مذهبی حضور داشت .
پايبند به مسائل دينی و شرعی بود .عاشق اهل بيت بود».
شهيد نوروزعلی شمشيربند
  ...در نماز جمعه و جماعت شركت كنيد كه نماز جمعه و جماعت عزای دشمن استو دشمن خدا از نماز ،خوف و هراس دارد(... .وصيت نامه ،1346-1365 ،قائمشهر)
 در وصف شخصيت و اخالقيات شهيد ،مادرش ضمن بيان مطالب و خاطره ای نقل میكند« :فرزندم اخالق خوبی داشت و به برادرانش می گفت سنگر مرا خالی نگذاريد و برای
من دعا كنيد كه شهيد شوم  .از نظر نماز با سن كم خويش در مسجد و مراسم های آن حضور
می يافت و برادران و خواهران خود را به كار الهی و خوب دعوت می كرد .اوقات فراغت
خود را به مطالعه قرآن و كتاب های مطهری  ،رجايی و بهشتی می گذراند و می گفت :
فرصت كم است و ما بايد از اين فرصت های كم نهايت استفاده را ببريم و حسرت گذشته را
نخوريم».
شهيد قربان علی نوری
  ...از همه ی شما مردم حزب اهلل تقاضا دارم كه در صحنه مبارزه انقالب باشيد و بااتحاد و برادری خود به كمك ملت های رنج كشيده برويد .در نماز جمعه و جماعت شركت
كنيد كه نماز ستون دين است .در قرآن آمده كه سوال كنندگان دوزخ از گناه كاران می پرسند :
چه گناهی مرتكب شده ايد كه شما را در دوزخ جای داده اند ؟ گويند  :ما از نمازگزاران نبوده
ايم  .پس نماز را سبك نگيريد(... .وصيت نامه ،1344-1364 ،ساری)
 كلثوم خدادادی ،مادر شهيد« :شهيد بسيار راستگو ،شجاع ،امانتدار ،خوش اخالق،باايمان ،صبور ،مهربان و پايبند به اصول مذهبی و دينی و مسائل شرعی ازجمله نمازخواندن
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اول وقت،گرفتن روزه،ت الوت قرآن ،دعا و رازونياز بودند .در نمازجماعت حضور داشتند
وحق وحقوق ديگران رارعايت می كردند».
 پدرشهيد« :ايشان عالقه به كتاب های ائمه اطهار داشت .هر جايی كه قرآنی بود میرفت .اهل نماز جمعه بود .در مورد انجام واجبات خيلی حساس بود ،نماز به موقع انجام می
داد .آنچه خدا فرمود بايد رعايت شود رعايت می كرد و آنچه كه فرمود نبايد انجام شود انجام
نمی داد .از كوچكی به نماز جماعت می رفت .از كودكی نسبت به اهل بيت ارادت خاصی
داشت .به قرآن و تالوت آن عالقه ی خاصی داشت».
 -4بازتاب كالم بزرگان دین در خصوص نماز در وصایای شهدا
شهيد یوسف حسن باغی
  ...از برادران عزيز خود می خواهم كه نماز خود را فراموش نكنيد و به قول امام عزيزكه می فرمايد« :نماز يك كارخانه انسان سازی است(... ».وصيت نامه ،1344-1363،تنكابن)
 از همان دوران كودكی اهل نماز و روزه و فعاليت های مذهبی بود.ايشان هميشه با وضوبود و در محافل انس قرآن شركت داشت در نمازهای جماعت حضور پيدا می كرد.
 برادر شهيد -حسين -می گويد« :پايبندی شهيد نسبت به انجام واجبات آنقدر زياد بودكه حتی روز مراسم عروسی برادرش كه روز جمعه بود در نماز جمعه شركت كرد با توجه به
اينكه در منزل مهمان داشتيم».
شهيد رمضان علی ذكریایی
  ...از كليه برادران می خواهم كه نماز را سبك نشمارند كه امام می گويد« :نماز كارخانهانسان سازی است(... ».وصيت نامه ،1343-1361،جويبار)
شهيد یعقوب سياسر نژاد
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  ...رسول خدا (صلی عليه و آله و سلم) فرمود« :دو ركعت نماز كسی كه متوجه خداباشد بهتر از هزار ركعت كسی كه از خدا غافل باشد ،».رسول اكرم (ص) فرمود« :اولين وظيفه
دينی كه در قيامت به حسابش رسيدگی می شود نماز است( ... ».وصيت نامه،1334-1365،
رامسر)
شهيد محمد غریب
  ...ای دوستان ،سخنی با شما دارم :اول اينكه نماز خود را فراموش نكنيد؛ چونهمانطور كه امام صادق (عليه السالم) می فرمايد :التنال شفاعتنا من استخف بالصلوه» يعنی ما
شفاعت نمی كنيم كسی را كه نماز را سيك بشمارد(... .وصيت نامه ،1338-1361،نوشهر)
ابوفاضل نوری
  ...به نماز نگويد كار دارم ،به كار بگوييد كه نماز دارم(... .وصيت نامه،1365-1347،ساری)
 او از نظر معنوی خصوصيات خوبی داشت و هميشه در مراسم های دعای كميل ،توسل و نمازهای جماعت كه در حسينيه محل برگزار می شد  .شركت فعالی داشت و هميشه
به ما سفارش می كرد كه نبايد نمازمان را ترک كنيم.
شهيد سيدكمال هاشمی
  ...عزيزان من ،شما را به ترس از خدا سفارش می كنم .از نماز غافل نباشيد .زيرا امامششم فرمود ،هرگز به شفاعت ما نرسد ،آنكس كه نماز را سبك شمارد(... .وصيت نامه1365-،
 ،1347ساری)
جمع بندی و نتيجه گيری
وقتی در سيره و وصايای شهدا تأمل می كنيم به اين حقيقت پی می بريم كه چه برای
رسيدن به كمال فردی كه همان قرب الی اهلل است و چه برای رسيدن به كمال اجتماعی كه
همان سربلندی و اقتدار انقالب و نظام در برابر توطئه است؛ برسيم ،بايد شاخص تربيت را
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سبك زندگی اين آموزگاران ايثار و شهادت بدانيم .شهدا لذت عادی را با لذت شرافت قابل
مقايسه نمی دانستند و ميزان و شاخص شوق و خوف خود رامالقات حق تعالی قرار داده
بودند تا آنجا كه مصداق بارز اين حديث قدسی شده اند كه می فرمايد« :مَن طَلَبَنی وَجَدَنی ،و
حبّنی َعشَقَنی ،و مَن عَشَقَنی عَشَقْتُهُ ،و مَن
مَن وَجَدنی عَرَفَنی ،و مَن عَ َرفَنی احَبّنی و مَن ا َ
عَشَقْتُهُ قَتَ ْلتُهُ ،و من َقتَلْتُهُ فَعَلَی دِي ُتهُ ،و مَن علی ديتُه فانا دِيتُه ».آنكس كه مرا طلب كند ،مرا
میيابد و آنكس كه مرا يافت ،مرا میشناسد و آنكس كه مرا شناخت ،مرا دوست میدارد و
آنكس كه مرا دوست داشت ،به من عشق میورزد و آنكس كه به من عشق ورزيد ،من نيز به
او عشق میورزم و آنكس كه من به او عشق ورزيدم ،او را میكشم و آنكس را كه من
بكشم ،خونبهای او بر من واجب است و آنكس كه خونبهايش بر من واجب شد ،پس خود
من خونبهای او میباشم.
آری ،شهدا ،همانطور در وصايا و گفتار ناب شان كه همچون ميراثی برای ما به يادگار
گذاشته اند ،بارها و بارها تأكيد كرده اند كه «هرچه دارند از نماز دارند ،».به منتهی عليه
دارندگی ،كه همانا وصال يار است ،رسيده اند .و ما نيز همچون شاگردان مطيع اين مدرسه
عشق ،بايد راه سعادت و رجا را در نماز بيابيم و اميد است بهره وافر را از اين خوان گسترده
بی منت ببريم و در روز وانفسای قيامت ،شرمنده شهدا نباشيم.
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