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نماز و آثار آن در سخنان ،سيره و وصيت نامه های شهداء
نرگس كاظمی تركمن
Email: n.kazemitorkaman@gmail.com
چکيده:
مساله مورد مطالعه در اين پژوهش نماز و آثار آن در سخنان ،سيره و وصيت نامه های شهداء
است .نماز يك واجب االهی است كه خدای متعالی در پنج وعده روزانه مقرر فرموده است و
از مهمترين و با شكوهترين جلوه عبادت محسوب می شود تا حدی كه هيچ عبادتی برای
تقرب و نزديكی به موال به پايه نماز نمی رسد .نماز تنها به امت پيامبر اكرم(صلی اهلل عليه و
اله) اختصاص ندارد بلكه عهد و پيمان االهی با همة مردم در همة دوران هاست.
اين پژوهش از روش كتابخانه ای به صورت فيش نويسی استفاده شده است .هدف اين
پژوهش شناخت سيره و وصيت نامة شهداء در مورد فريضة واجب نماز است كه اين
بزرگواران اهتمام ويژه ای بر اين امر داشتند و شهداء معنای واقعی نماز را درک كردند ،آنان
كسانی بودند كه در شرايط سخت و ناامن نماز را اقامه می كردند و حتی در هنگام نماز به
شهادت رسيدند.
واژگان كليدی :نماز ،سيره ،وصيت ،شهداء.
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نماز در لغت و قرآن
الف)تعریف نماز
برای واژه نماز عالوه بر معنای لغوی ،معنای اصطالحی وجود دارد:
نماز در لغت :كلمه صالت در لغت به معنای دعا و خواندن و صدا كردن ،در خواست نمودن،
نيايش كردن ،تسبيح و طلب معنويت و مغفرت آمده است و در اصطالح شرع مقدس اسالم
عبارت است از :عبادتی كه متمن مناجات و خضوع در پيشگاه خدای متعالی باشد؛ به عبارت
ديگر شرعاً به افعال و اعمال مخصوصی كه به نحوه و كيفيت خاص انجام می شود گفته شده
است( .شهسواری)1382،29 ،
ب)معنای قرآنی نماز
كلمه صالت در قرآن مجيد با مشتقاتش حدود هشتاد مورد استعمال شده كه به معتنی
گوناگونی آمده است كه به چند نمونه اشاره می كنيم:
-1نمازهای واجب« :إِنَّ الصَّلَوةَ ك َانَتْ عَلىَ الْمُؤْ ِمنِينَ كِ َتبًا َّموْقُوتًا» مسلماً نماز همواره در اوقاتى
مشخص و معين وظيفهاى مقرّر و الزم بر مؤمنان است(.نساء)103 :
-2د ين و آيين ُ« :أَ صَلَوتُكَ تَأْمُرُک» آيا نمازت به تو دستور مىدهد( .هود)87 :
-3ترحم« :أُوْلَئكَ عَلَيهَِْمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَة »...اينها ،همانها هستند كه الطاف و رحمت
خدا شامل حالشان شده(.بقره)157 :
صلّ عَلَ ْيهِمْ »...به آنها دعا كن( .توبه)103 :
-4دعا« :وَ َ
اهميت نماز از منظر آیات و روایات
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قرآن مجيد در آيه 103سوره نساء می فرمايد« :فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوةَ فَاذْكُرُو ْا اللَّهَ ِقيَمًا وَ قُعُودًا َو
ى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّ ْوقُوتًا» و
جنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَ َأقِيمُواْ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ كاَنَتْ عَل َ
عَلىَ ُ
هنگامى كه نماز را به پايان رسانديد ،خدا را ياد كنيد؛ ايستاده و نشسته و در حالى كه به پهلو
خوابيده ايد و هرگاه آرامش يافتيد (و حالت ترس زايل گشت) ،نماز را (به طور معمول) انجام
دهيد ،زيرا نماز وظيفه ثابت و معيّنى براى مؤمنان است .اين آيه نشانگر اهميت باالی نماز
است
جنُوبِكُمْ »...دو كلمه«
كاربرد تفسيری« :فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّالةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً َو قُعُوداً وَ عَلى ُ
قيام» و« قعود» هم ممكن است جمع قائم و قاعد باشند و هم اينكه مصدر باشند ،و در هر
حال در اين آيه شريفه حال از ذكر خدايند و همچنين جمله«:عَلى جُنُوبِكُمْ» كنايه است از
استمرار ذكر ،به طورى كه همه احوال را فرا گيرد .مىفرمايد« :وقتى نمازتان تمام شد بطور
دائم و در همه احوال خداى تعالى را بياد آوريد».
ن كِتاباً مَ ْوقُوتاً» كتابت كنايه است از واجب بودن و واجب
« إِنَّ الصَّالةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِي َ
كردن ،مىفرمايد :نماز بر مؤمنين نوشته و واجبى است داراى وقت .كلمه« موقوف» از ماده
وقت است ،معنايش اين است كه براى فالن امر فالن وقت را معين كردم.
بنابراين از ظاهر لفظ آيه بر مىآيد كه نماز از همان اول تشريع ،فريضهاى داراى وقت بوده كه
بايد هر نمازى را در وقت خودش انجام داد .ولى ظاهرا وقت در نماز ،كنايه باشد از ثبات و
عدم تغير و خالصه كالم اينكه ظاهر لفظ منظور نيست ،و نمىخواهد بفرمايد نماز فريضهاى
است داراى وقت بلكه مىخواهد بفرمايد :فريضهاى است ال يتغير و ثابت.
بنابراين اطالق موقوت بر كلمه كتاب ،اطالق ملزوم بر الزمه چيزى است .و مراد از كتاب
موقوت ،كتابى مفروض و ثابت و غير متغير است .مىخواهد بفرمايد :نماز به حسب اصل،
دگرگونى نمىپذيرد ،پس در هيچ حالى ساقط نمىشود ،اگر ما اين معنا را ترجيح داديم براى
اين است كه معناى اول از ظاهر لفظ آيه به ذهن مىرسد ،با مضمون جملههاى قبلى
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نمىسازد ،چون مضمون آن جملهها احتياج به آن نداشت كه متعرض موقوت بودن نماز
بشود ،و بفرمايد نماز وقتى معين دارد ،عالوه بر اينكه جمله «:إِنَّ الصَّالةَ  »...در مقام بيان علت
جمله «:فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّالةَ» است .معلوم است كه ظاهر اين تعليل اين است كه مراد
از موقوت بو دن نماز ثابت بودن آن و ساقط نشدنش در هيچ حالى از احوال و مبدل نشدنش
به چيز ديگر است ،مىفرمايد :نماز نه ساقط مىشود ،و نه مانند روزه به چيز ديگر نظير كفاره
مبدل و عوض مىشود( .طباطبايی ،1417 ،ج)63 ،5
روايات زيادی وجود دارد كه اهميت نماز را بيان می كند ،در اين نوشتار به چند نمونه بسنده
می كنيم:
الف) «عَنْ عَلِیٍّ(عليه السالم) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلی اهلل عليه و اله) :لِكُلِّ شَیْء وَجْهٌ وَ َوجْهُ
دِينِكُمُ الصَّلَاةُ فَلَا َيشِينَنَّ أَحَدُكُمْ َوجْهَ دِينِهِ »...حضرت علی (عليه السالم) از پيامبر اكرم(صلی
اهلل عليه و اله) نقل می فرمايند :برای هر چيزی صورتی است و صورت و چهرة دين و آيينتان
نماز می باشد پس (مواظب باشيد) كسی از شما چهرة دينش را زشت نكند( .نوری،1320 ،
ج)26 ،3
عالمه طباطباييی در تفسير الميزان ،ذيلل آيه  29سورر ه اعراف می فرمايد« :وَ أَقِيمُوا ُوجُوهَكُ ْم
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد» در بيان وجه می فرمايد :وجه هر چيز آن قسمتى است كه با آن با چيزهاى
ديگر روبرو مىشود ،و اقامه وجه در هنگام عبادت در يك انسان كامل عبارت از اين است كه
خود را طورى سازد و آن چنان حواس خود را تمركز دهد كه امر به عبادت قائم به او شود و
او بتواند آن امر را بطور كامل و شايسته و بدون هيچ نقصى امتثال كند .پس برگشت اقامه
وجه در هنگام عبادت به اين است كه انسان در اين موقع دلش چنان مشغول خدا باشد كه از
هر چيز ديگرى منقطع شود( .طباطبايی ،1417 ،ج)73 ،8
ب) «عن امير المومنين (عليه السالم) قال :إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ
ب رَسُولِهِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِيلِهِ فَإِنَّهُ ذِ ْروَةُ الْإِسْلَامِ َو كَلِمَةُ الْ ِإخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ
تَعَالَى الْإِيمَانُ بِهِ وَ ِ
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وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ َفإِنَّهَا الْمِلَّة( »...شريف الرضی .)163 ،1414 ،اميرالمومنين علی (عليه السالم) می
فرمايد :برترين چيزی كه تقرب جويان و متوسل شوندگان به ساحت قدس االهی ،بدان
متوسل و متمسك می شوند(عبارتند از) ايمان به خدای متعالی و فرستادة او و جهاد و مبارزه
در راه پروردگار زيرا جهاد موجب اعتال و سرفرازی اسالم می شود ،و نيز كلمة اخالص(يعنی
ال اله اال اهلل) كه متقضای فطرت و سرشت انسانی است ،و به پاداشتن نماز زيرا كه دين و آيين
است...
فلسفه وجوب نماز
نماز ،در بيشتر اديان االهی همواره به عنوان برترين آيين عبادی و ركن اساسی معنويت و
برقرای ارتباط مستقيم با پروردگار مطرح بوده است .قرآن مجيد می فرمايد« :وَ أَوْصَانىِ
ت حَيًّا» و تا زمانى كه زندهام ،مرا به نماز و زكات توصيه كرده است.
بِالصَّلَوةِ وَ الزَّكَوةِ مَا دُمْ ُ
(مريم)31 :
در دين اسالم نماز جايگاه وااليی دارد .در بسياری از آيات ،بر پايی نماز در كنار پرداختن به
زكات آمده است .آمدن اين دو ركن در كنار هم ،بيانگر اين واقعيت است كه يك مسلمان
واقعی بايد هم در پيوند خود با پروردگار رابطه ای عاشقانه داشته باشد و هم در ارتباط خود
با مردم بی تفاوت عمل نكند و به تكاليف واجب و مستحب مالی خود متعهد و نيز به فكر
محرومان جامعه باشد( .اسحاقی)30 ،1390 ،
رواياتی از معصومين(عليهم السالم) وجود دارد كه علت و يا حكمت احكام و دستورات شرع
مقدس مخصوصاً نماز را بيان می كنند كه نمونه ای از آنها را می آوريم:
ت أَبَا عَبْدِ اللَّ ِه ع عَنْ عِلَّةِ الصَّلَاةِ َفإِ َّن فِيهَا مَشْغَلَ ًة لِلنَّاسِ
«عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ :سَأَلْ ُ
عَنْ حَوَائِجِهِمْ وَ مَتْعَبَةً لَهُمْ فِی أَبْدَانِهِمْ قَالَ فِيهَا عِلَلٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ لَوْ تُرِكُوا بِغَيْرِ تَنْبِيه
ن الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بَقَا ِء الْكِتَابِ فِی أَيْدِيهِ ْم فَقَطْ لَكَانُوا عَلَى مَا
وَ لَا تَذْكِير لِلنَّبِیِّ ص بِأَ ْكثَرَ مِ َ
كَانَ عَ َليْهِ الْأَوَّلُونَ َفإِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا ا َّتخَذُوا دِيناً وَ وَضَعُوا كُتُباً َو دَعَوْا أُنَاساً إِلَى مَا هُمْ عَ َليْ ِه
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وَ قَتَلُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَدَرَسَ أَمْرُهُمْ وَ ذَهَبَ حِينَ ذَهَبُوا وَ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ لَا يُنْسِيَهُ ْم
خمْسَ مَرَّات يُنَادُونَ بِاسْمِهِ َو
ذِكْرَ مُحَمَّد ص فَفَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ يَذْكُرُونَهُ فِی ُكلِّ يَوْم َ
تَعَبَّدُوا بِالصَّلَاةِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ لِكَيْلَا يَغْفُلُوا عَنْهُ فَيَنْسَ ْوهُ فَيَدْرُسَ ذِكْرُهُ( .حر عاملی،1409 ،
ج)9 ،4
هشام بن حكم گويد :از حضرت امام صادق(عليه السالم) پرسيدم با نظر به اينكه نماز
خواندن مردم را از بعضی كارهای زندگی باز می دارد و مانع بدست آمدن بعضی
احتياجاتشان می شود و موجب مشقت در جسم و تن آن ها می گردد به چه دليل
خدای تعالی واجب كرده است؟ حضرت در جواب فرمودند :برای واجب شدن نماز
داليل گوناگونی هست از جملة آن ها اين كه اگر مردم به پيامبر توجه نكنند و به ياد
او نباشند و بيشتر از آنچه كه ابتدا شنيده اند مبنی بر بعثت پيامبر و آمدن دين مقدس
اسالم و وجود قرآن در ميان آن ها ،چيز ديگری ندانند و به همين اندازه بسنده كنند ،به
سرنوشتی دچار خواهند شد كه امت های گذشته چار گشتند زيرا آن ها دينی را
برگزيدند ،كتاب هايی را برای آن قرار دادند و مردم را به آن دعوت كردند و در راه آن
جنگيدند ولی يا رفتن خودشان آثارشان نيز از بين رفت .خواست پروردگار اين بود كه
ياد و آيين محمد(صلی اهلل عليه و اله) فراموش نشود از اين رو نماز را واجب كرد تا
روزانه پنج مرتبه به ياد پيامبر و پيامش باشند ،نام ايشان را در (اذان ،اقامه ،تشهد) ببرند
و مقيد به نماز و ياد خدا شويد تا از او غافل نگرديد كه مبادا ايشان را فراموش كنيد و
يادش كهنه و از بين برود».
سيره شهدا در مورد نماز
شهدا دين اسالم را فرا گرفته بودند و با تمام همت به آن عمل می كردند .تمام تالششان اين
بود كه از مسير واليت و اهل بيت(عليهم السالم) خارج نشوند و همه كارهای خويش را برای
كسب رضای خدا انجام می دادند و از پيروی واليت فقيه لحظه ای ترديد به خود راه ندادند.
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يكی از مهمترين رفتارهای ايشان«التزام به نماز اول وقت» بود .اينكه شهدا جبهه را محل
عبادت می خواندند برای اين بود كه نمازها ،ر از و نيازها ر ا در دل شب نجوا می كردند.
شهيد محمود دولتی مقدم
پس از پايان جنگ ،با آقای دولتی در ماموريت خارج از مرز بوديم .موقع نماز شد ايشان
دستور توقف داد و به رغم خطرات فراوانی كه در منطقه ما را تهديد می كرد ،مشغول خواندن
نماز شد .در حين نماز متوجه دگرگونی در حاالت روحی او شدم پس از نماز علت تغيير
روحية او را سوال كردم .گفت « :در دوران جنگ ،يكی از هم سنگرانم مجروح شده بود قبل از
شهادت سرش را روی زانوانم گذاشت و به نقطه ای خيره شد .كبوتری را ديدم كه بی تابانه به
سوی او پر كشيد و دور سرش به پرواز در آمدپس از دقاييقی آن برادر بر ر وی زانوانم به
آرامش ابدی فرو رفت و پرنده نيز بال زنان از ما دور شد از آن زمان تاكنون هر وقت رفتن
ياران و غربت خودم را به ياد می آورم ،حضور آن كبوتر را باالی سر خود احساس می كنم »
(موسسه فرهنگی هنری قدر واليت)59 ،1388 ،
شهيد حاج مير قاسم مير حسينی
در سال  1364يك جلسة سخنرانی برای كارمندان دولت در مسجد رضوان ترتيب داده بوديم.
حاج قاسم به عنوان سخنران در اين جلسه دعوت شده بود تا درباره مسائل جنگ و مسووليت
امت اسالمی سخنرانی نمايد برنامه طوری ترتيب داده شده بود كه سخنرانی حاج قاسم هنگام
اذان مغرب به پايان برسد.
قبل از اذان حاج آقا بيانی امام جمعة محترم زابل جهت اقامة نماز وارد مسجد شدند .شهيد به
احترام امام جمعه سخنشان را قطع كردند و از حاج آقا دعوت به ايراد سخنرانی نمودند .حاج
آقا گفتند« :چون وقت نماز است ،بهتر است برای نماز آماده شويم» شهيد هم صحبتشان را
قطع كردند و نماز اقامه شد .پس از نماز ما به همراه شهيد به منزل استيجاری خود ايشان كه
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در كنار مسسجد بود رفتيم و جلسه در آنجا ادامه يافت .جمعی از مسووالن گروهها و
فرماندهان رده های مختلف لشكر ثاراهلل هم حضور داشتند.
بعضی از رزمندگان به نحوه ی برخورد امام جمعه اعتراض كردند اما شهيد در پاسخ گفت« :
من از اين بر خورد امام جمعه تشكر می كنم .زيرا همة تالش و كوشش ما برای اين است كه
حكومت اسالم در دنيا برقرار گر دد و قانون اسالم حاكم و نماز اقامه شود .امام جمعه قصدی
جز بر پايی نماز نداشت كه هدف ما هم همان بود شما هم ناراحت نشويد»( .همان)572 ،
شهيد اسماعيل سریشی
اسماعيل در جمع دوستانه ای كه داشتيم خيلی اهل شوخی و خنده بود .اما در پيشگاه خدا
بنده ای متواضع و افتاده بود.
در مشهد و در دوره آموزشی بوديم .بعضی مواقع نيمه شب ها متوجه می شدم كه اسماعيل
روی تخت نيست! تا اينكه يك شب به دنبالش رفتم ديديم در گوشه ای خلوت و آرام مشغول
خواندن نماز شب است.
ميثم كُرد يكی از دوستان ماست .او يك تسيبح از اسماعيل به يادگار دارد وقتی از او دربارة
نماز شب اسماعيل سوال كرديم بی مقدمه تسبيح را نشان داد و گفت :اين تسبيح نماز شب
اسماعيل بود من يك شب بعد از اتمام نماز از او به يادگار گرفتم( .گروه فرهنگی شهيد
ابراهيم هادی)45 ،1390 ،
شهيد مهدی زین الدین

سردار رشيد اسالم ،شهيد مهدی زين الدين – فرمانده لشكر  17علی بن ابی طالب(عليه

السالم) -قبل از آن كه فرمانده لشكر بشود ،به مقام تزكيه رسيده بود .دعاها و گريه های اين
فرماندة دلسوخته روی بسيجی های لشكرش ،اثر عجيبی گذ اشته بود .برادر محسن رضايی در
همين باره گفته است :هفتاد درصد نيروهای لشكر نماز شب می خواندند( .موسسه فرهنگی
هنری قدر واليت)32 ،1388 ،
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شهيد عبدالحسين برونسی
يك ساعتی مانده بود به اذان صبح جلسه تمام شد آمديم گردان قبل از جلسه هم رفته بوديم
شناسايی تا پام رسيد به چادر ،خسته و كوفته ولو شدم روی زمين فكر می كردم عبدالحسين
هم می خوابد جورابهاش ر ا در آورد رفت بيرون دنبالش رفتم.
پای شير آب ايستاد آستينها را داد باال و شروع كرد به وضو گرفتن بيشتر از همة ما فشار كار
روی او بود طبيعی بود كه از همه خسته تر باشد احتمالش را هم نمی د ادم حالی برای
خواندن نماز شب داشته باشد .خواستم كار او ر ا بكنم حريف خودم نشدم فكر اين را می
كردم كه تا يكی دو ساعت ديگر سرو كلة فرماندة محور پيدا می شود آن وقت باز بايد می
رفتيم ديدگاه و می رفتيم پشت دوربين خدا می دانست كی برگرديم پيش خودم گفتم :باالخره
بدن توی بيست و چهار ساعت احتياج به يك استراحتی داره كه.
رفتم توی چادر و دراز كشيدم زود خوابم برد اذان صبح آمد بيدارمان كرد بلند شدم و پلكهام
را ماليدم چند لحظه ای طول كشيد تا چشمهام باز شد به صورتش نگاه كردم معلوم بود كه
مثل هر شب نماز با حالی خوانده است( .عاكف)98 ،1390 ،
شهيد حاج حسين خرازی
هنگامی كه صدای اذان را میشنيد با آن شلوغی خط و كارهای مهم میگفت :میخواهم بروم
موقعيت اهلل.
شهيد حاج احمد كاظمی
هيچ نمازی نديدم كه احمد بخواند و در قنوت يا پايان نماز گريه نكند و پيوسته اين ذكر
يارب الحسين يا رب المهدی يا رب الشهدا ورد زبان احمد بود.
دریای اخالص
در عمليات والفجر  ، 1گردان قمر بنی هاشم از لشكر سيدالشهدا (ع) قرار بود يك گردان
عملياتی باشد  .محوری كه بنا بود آنجا عمل كنيم ،به نام « پيچ انگيزه » معروف بود  .شب
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عمليات ،موقع پيشروی  ،خمپاره ای نزديك يكی از دسته ها خورد  ،فرمانده گردان شهيد
ساربان نژاد و نيز يكی از فرماندهان گروهانها كه به او برادر رقعی می گفتند  ،نزديك آن دسته
بودند كه هر دو مجروح شدند
وظيفه ما در آن عمليات  ،حمل مجروح بود .اين برادران را از توی شيارها باال آورديم و به
داخل يكی از سنگرهای عراقی كه بچه ها تصرف كرده بودند ،منتقل كرديم  .به طرف يكی از
بچه ها برگشتم و گفتم  :پايين شيار را نگاه كن ،ببين بين شهدا كسی هست كه مجروح شده
باشد تا او را اول بياوريم باال؟
صبح كه يكی از بچه ها رفته بود پايين ببيند وضعيت شهدا چگونه است ،می گفت :يكی از
مجروحين وقتی كه می فهمد رفتنی است ،جانمازش را پهن كرده بود و در همان حالت  ،با آن
جراحت شديد نماز شبش را خوانده بود
با شنيدن اين ماجرا همه بچه های توی سنگر سرشان را پايين انداختند .كسی كه خبر را آورده
بود ،تاب نياورد و زد زير گريه  ،وقتی آدم با دريايی از معنويت رو به رو می شود  ،چه می
تواند بكند؟ (محمدی ،1395 ،كد)1830 :
نماز در سنگر
يكى از شهدا به نام شهيد محمد لطفى داراى يك ويژگى بسيار جالب بود .او يكى دو ساعت
مانده به اذان صبح بر مى خاست يك پارچه مى انداخت روى دوشش و شبيه چوپانان مى شد.
او شروع مى كرد به خواندن چند بيت شعر و كم كم همه از خواب بيدار مى شدند و جهت
نماز شب آماده مى شدند.
شب خيز كه عاشقان به شب راز كنند
گرد در باب دوست پرواز كنند
هر جا كه درى بود به شب در بندند
اال كه در دوست رابه شب باز كنند
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آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند
فرزند و عيال و خانمان را چه كند
ديوانه كنى هر دو جهانش بخشی
ديوانه تو هر دو جهان را چه كند
بعد از مدتى حسينيه پر از انسان هاى عاشق مى شد و مى ديدى كه آنها مشغول نماز شب و
عبادت مى شدند .البته اين اقدام شهيد لطفى اعتراض هيچ كس را در بر نداشت بلكه همه
خوشحال هم مى شدند و خدا را شكر مى كردند كه در كنار چنين انسان هاى مخلصى زندگى
مى كنند( .دربانيان ،1395 ،كد)1605 :
خاطره نماز اول وقت شهيد رجایی
سرلشكر سيدحسن فيروزآبادی رئيس ستادكل نيروهای مسلح خاطره ای در دوران رياست
جمهوری شهيد رجايی بيان می كند كه درارتباط با نماز اول وقت ايشان بوده است :در زمان
رياست جمهوری شهيد رجايی ،مراسم بزرگی در ميدان امام حسين(عليه السالم) تهران برگزار
شد .سخنران مراسم ،آن شهيد بزرگوار بود .بنده هم به عنوان يك عالقهمند در آن مراسم
حضور داشتم .دقيقاً به خاطر ندارم كه ايشان سخنرانی را آغاز كرده بود يا وقتی كه ايشان
رسيد به جايگاه وقت اذان بود ،اعالم كردند وقت اذان است من اينجا نمازم را میخوانم و بعد
از نماز سخنرانی میكنم همانجا در جايگاه ايستادند و نماز گزاردند بعد از نماز مشغول
سخنرانی شدند.
آقای فيروزآبادی می گويد :شهيد رجايی انسانی بود كه به حرفی كه ميزد عمل ميكرد .ايشان
قبالً گفته بود به نماز نگوييد كار دارم به كار بگوييد نماز دارم( .فيروزآبادی ،1395 ،كد:
)1544
از نماز تا شهادت
حجت االسالم و المسلمين سيد حسن نصراهلل ،ديبركل حزب اهلل نقل میكند:
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قرار بود «علی منيف اشمر» يك كاروان نظامی اسراييلی را ،طی يك عمليات استشهادی منفجر
كرده و نابود كند .يكی از دوستانش از دور او را با دوربين زير نظر داشت .علی اشمر تا
نزديكیهای پايگاه رسيده بود .طبق شناسايیهای انجام شده ،قرار بود كاروان نيروهای
اسرائيلی در يك ساعت مشخصی از آنجا عبور كنند و علی بايد خودش را به آنها نزديك كرده
و منفجر میكرد .فيلمبردار ،با تيراندازی مزدوران اسرائيلی از موقعيت خودش خارج میشود و
نمیتواند فيلم بگيرد .علی اشمر در موقعيت از پيش تعيين شده مستقر بود كه كاروان نظامی به
آنجا نزديك میشود .با بیسيم به او اطالع میدهند كه عمليات را شروع كند ،اما پاسخی
نمیشنوند .هر چه بیسيم میزنند علی جواب نمیدهد .كاروان صهيونيستها از آن محل
عبور كرده و از سهراهی رد میشود ،كمی بعد علی اشمر بیسيمش را جواب میدهد.
میپرسند :كجا بودی؟ میگويد :داشتم نماز میخواندم .وقت نماز بود .میگويند :ما اين همه
تالش كرديم تا به اين برنامهريزی رسيديم .نقشههايمان را خراب كردی! علی اشمر میگويد:
صبر كنيد ،اين كاروان بازخواهد گشت و من بايد اينها را بُكشم .میگويند :ما شناسايی كرديم،
و میدانيم كه مسير اين كاروان همين بوده و بازنمیگردد .علی به آنها اطمينان میدهد كه
كاروان بازمیگردد و عمليات با موفقيت تمام میشود بعداز ساعتی در كمال تعجب كاروان
نظامی اسرائيلی دوباره از همان مسيری كه رفته بود باز میگردد و گفتههای علی اشمر به
واقعيت میپيونددعلی لباس نيروهای اسرائيلی را پوشيده بود؛ هنگامی كه نظاميان اسرائيلی به
محل استقرار او میرسند ،جلو میرود و سالم نظامی میدهد .يكی از مزدوران به او شك
میكند كه ما اينجا نه دژبانی داريم ،نه پايگاه ،نيروی ما اينجا چه میكند؟!! و تا میآيد اقدامی
بكند ،علی خودش را به ماشين نظاميان میكوبد و آنها منفجر میكند و خود نيز به فيض
شهادت نائل میآيد .رفيق فيلمبردارش كه از معركه گريخته بود ،میگويد :هنگامی كه علی
خواست به سمت كاروان نظامی برود ،من ديدم كه رو به سمتی ايستاد و به نشانه ادب و سالم
دستش را بلند كرد .اين كار او برايم جای سوال بود كه بعد از عمليات ،خواب علی را ديدم.
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علی به من گفت :تو نبايد از من فيلمبرداری میكردی ،تو نبايد مرا میديدی .گفتم :چرا؟
گفت :من وقتی اين طرف جاده نشسته بودم ،حضرت عزرائيل با يك چهره بسيار زيبا
روبهروی من در آن طرف جاده نشسته بود .حضرت عزرائيل به من گفت :اين كاروان كه
میرود ،برمیگردد و تو آن موقع خودت را وسط كاروان منفجر خواهی كرد .از علی پرسيدم:
چرا قبل از حركت ،دستت را بلند كردی؟ جواب داد :من در آن لحظه مواليم آقا امام زمان
(عليه السالم) را ديدم و به ايشان عرض ادب كردم.
اين حادثه ،يادآور جريان «ليله الحرير» است؛ شب معروفی در جنگ صفين كه از دشوارترين
شبهای جنگ بود .وقتی اميرمؤمنان حضرت علی(عليه السالم) در حال اقامه نماز
بودند،شخصی نزد ايشان آمد و عرضه داشت« :يا امير المؤمنين ،اآلن چه وقت نماز است؟»
ايشان فرمودند« :ما برای اين نماز با آنها میجنگيم( .نصراهلل ،1395 ،كد»)1506 :
وصيت نامه شهدا در مورد نماز
شهيدعلی اصغر پرورده
برادران مسلمان و خواهرانم ،نماز معيار قبولی طاعتهاست ،پس نماز جماعت را ترک نكنيد.
شما فكر میكنيدكه شهدا از چه طريق به اين سعادت رسيدهاند .مطمئن باشيد كه از طريق
همين نماز جماعتهاست.
*********************
شهيد ابوالقاسم حجتی
رمز پيروزی انقالب اسالمی توحيد بود و نماز جمعه و جماعات تجلی توحيد است .سعی
كنيد مساجد خالی نگردد
*********************
شهيد محمدرضا شكوری
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نماز جماعت و نماز جمعه را به خوبی و با شكوه انجام دهيد .زيرا كه قلبها متصل شده و
كينهها را از ميان برود و در نتيجه دشمن نمیتواند اين قلبهای بهم فشرده و استوار را از هم
جدا كند و اين اتحاد شما باعث میشود كه وحشتی عظيم در دل آنان بيفتد
*********************
شهيد محمدغريب بلوک
پيام من به امت حزب اهلل اين است كه نماز جماعت را بپا دارند كه ما برای نماز میجنگيم
*******************
شهيد حسن اديبی
نمازها را با حضور قلب به پاى داريد و در نماز جماعت و جمعه ها شركت كنيد.
*********************
شهيد محمدعلى رحيمى
برادران و خواهران! نمازتان را در اول وقت بخوانيد و احكام و قوانين اسالم را به نحو احسن
انجام دهيد
*********************
شهيد محمدولى حاجيان
برادرن و خواهرانم ،از شما مىخواهم نماز را سبك نشماريد
**********************
شهيد جواد وزين
نماز را به پا داريد كه نماز شما را از فحشا و منكرات دور نگه مىدارد
**********************
شهيد غالمرضا ايزدخواه
از خواهرم مىخواهم ،كه نمازهايش را مرتب بخواند و سخت مراقب باشد
**********************
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شهيد عبدالرضا زيبايى
نمازها را با حضور قلب و توجه بخوانيد و به آنها اهميت بدهيد كه اميرمؤمنان(ع) مىفرمايد:
مغز و حقيقت عبادت ،دعاست
*********************
شهيد على احمدزاده
نماز را به پاى داريد ،نماز را در سر وقت بخوانيد و نماز را كوچك نشماريد زيرا كوچك
دانستن نماز ظلم كردن به خود است( .برگرفته شده از وصيت نامه شهدا ،سايت تنظرون)
*********************
شهيد هيبت اهلل فرجی
نماز عشق دو ركعت است كه وضوی آن جز با خون صحيح نيست .نمازی است كه هرجا
نمیشود بجا آورد مگر در قتلگاه ،پس با فضيلتترين آن در حرم كربالست.
نماز عشق دو ركعت است مقدمات فراوان میخواهد ،اول عاشق بايد دل را به اشك شستشو
دهد؛ بعد ،از عشق لقاء بسوزد .تا آنكه اين سوختن در خانه تنش افتد و با خون ،وضويش را
آماده سازد.
نماز عشق دو ركعت است بعد از نماز ،مالئك را در اطراف میبينی كه آمادهاند تا تو را به
معراج و ديدار خدا برند .معموالً در جبهه بجا آورده میشود .بر تمامی آنها كه به جبهه مشرف
شدهاند واجب میشود؛ چون شهادت را انتخاب كردهاند .اين دو ركعت نشانهی پيروزی است.
چون شهادت نيز خود پيروزی است.
نماز عشق دو ركعت است اما نمیشود؛ نوشت چرا كه نوشتن برای اين نشايد.
نماز عشق دو ركعت است ركعت اول :خونين شدن تن ركعت دوم :آزاده شدن روح.
كسی نيست و نخواهد آمد كه لذت و مناجات اين نماز را بداند ،چرا كه بجا آورندگان آن
شهيدانند و كسی ندانست كه عاشق با اين نماز تا كدامين منزل دوست را پيمود اما غنچههای
باز شده خونين در بدنش گواهی میدهند كه به سرمنزل لقاء رسيده است( .محمودی)1392 ،
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نتيجه گيری
يكی از پايه های اساسی دين مقدس اسالم نماز است كه برای برقراری ارتباط بنده با خدای
متعالی تشريع شده است .نماز آنچنان اهميتی دارد كه از آن به معراج مومن ياد شده است.
اولين چيزی كه بر هر مسلمانی واجب شده نماز است و اولين چيزی كه در روز قيامت مورد
محاسبه قرار می گيرد نماز است.
شهداء اسالم و دين را فرا گرفته و به آن عمل كرده اند و تمام تالش و همتشان برای رضای
االهی بوده و از اين مسير خارج نشده اند .يكی از مهمترين رفتارهای ايشان مربوط به نماز
است آنان در اين امر مهم آنچنان عزم خويش را جزم كرده بودند كه برای اجرا و احيای آن،
از جان و مال و خانواده و مقام و  ...خود گذشتند و خون خويش را دريغ نكردند و اين ايثار
و فداكاری و ازخودگذشتگی شهادت در راه خدا را نصيبشان كرد.
منابع
*قرآن مجيد ،ترجمه ناصر مكارم شيرازی
 -1اسحاقی ،حسين ،1390 ،نماز نشان بندگی ،قم ،نشر خادم الرضا(عليه السالم).
 -2حر عاملى ،محمد بن حسن ،مصحح :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) ،1409 ،وسائل
الشيعة ،چاپ اول ،قم ،نشرمؤسسة آل البيت (عليهم السالم).
 -3شريف الرضی ،محمد بن حسين ،مصحح :صالح ،صبحی ،1414 ،نهج البالغة( للصبحی
صالح) ،چاپ اول ،قم ،نشر هجرت.
 -4شهسواری ،حسين ،1382 ،نماز چهرة دين ،چاپ اول ،قم ،نشر مهر دلدار.
 -5طباطبايى ،سيد محمد حسين ،1417 ،الميزان فى تفسير القرآن ،چاپ پنجم ،قم ،نشر دفتر
انتشارات اسالمى جامعهى مدرسين حوزه علميه قم.
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 -6عاكف ،سعيد ،1384 ،خاک های نرم كوشك ،مشهد ،ناشر مولف.
 -7گروه فرهنگی شهيد ابراهيم هادی ،1390 ،شيدای شهادت ،چاپ دوم ،تهران ،نشر امينان.
 -8موسسه فرهنگی هنری قدر واليت ،1388 ،سيرة شهدای دفاع مقدس( )14نماز و نياز،
چاپ اول ،تهران ،نشر موسسه فرهنگی هنری قدر واليت.
 -9موسسه فرهنگی هنری قدر واليت ،1388 ،سيرة شهدای دفاع مقدس( )2فقط خدا ،چاپ
اول ،تهران ،نشر موسسه فرهنگی هنری قدر واليت.
 -10نورى ،حسين بن محمد تقى ،مصحح :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) ،1408 ،مستدرک
الوسائل و مستنبط المسائل ،چاپ اول ،قم ،نشر مؤسسة آل البيت (عليهم السالم).
مقاالت
-11دربانيان ،ابوالفضل ،1395/6/28 ،نماز در سنگر ،نشر نماز عشق ،كد .1605
-12فيروزآبادی ،سيد حسن ،1395/6/7 ،خاطره نماز اول وقت شهيد رجايی ،نشر افكار نيوز،
كد.1544
-13محمدی ،محمد ،1395/9/14 ،دريای اخالص ،نشرنماز شب شهيدان ،كد .1830
-14محمودی ،مهدی ،1392 ،وصيت نامه شهدا ،وبالگ نماز اوج بندگی.
-15نصراهلل ،سيد حسن ،1395/5/23 ،از نماز تا شهادت ،نشر كتاب(سيد عزيز) زندگی نامه
خود گفته سيد حسن نصراهلل ،كد .1506
سايت تنظرون.1396/8/23 ،
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