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 و مقدس دفاع سال هشت های جبهه با( جماعت نماز)نماز مقایسه

 جامعه در شهادت فرهنگ تقویت و ایجاد در آن نقش
 (3ميرعمادی) محمد سيد االسالم حجت (؛2پور) شهركی حسن دكتر (؛1كليمانی) كريمی مجتبی

 صاايران سيجب پژوهشی علمی معاون (1)

 كشور شهادت و ايثار عالی شورای پژوهش و مطالعات كل مدير (2)

 صاايران سياسی و عقيدتی اداره (رئيس3)

 :چکيده

 عليه جنگ های جبهه در حضور-اسالمی ميهن بوم و مرز از دفاع مسلمين، نظامی جهاد در مشترک نقاط وجود

 تشهد، جمعی دسته زمزمه معبود، پيشگاه در حضور ،( جماعت نماز)نماز الهی فريضه با  -مقدس دفاع و باطل

 تعالی قبيل از معهجا های زمينه همه در اتحاد اين تاثير نيز و تعالی باری محضر در تام بندگی يكپارچه، خضوع

 مهوریج بازدارندگی قدرت به امروز كه سياسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، پيشرفت اجتماعی، و فردی

 داليل از يكی شود.ی است كه در اين مقاله به تبيين آن پرداخته میموارد اهم از است هشد تبديل اسالمی

 را كشور قاللاست هنوز دهه سه به قريب از پس امروز اينكه و باطل عليه حق های جبهه در رزمندگان موفقيت

 شهادت به هك است غنی فرهنگ يك وجود حرم، مدافعان قالب در امروز جوانان در خصوصاً هستيم آنها مديون

 جماعت نماز و نماز به عشق آن و بود تر پررنگ ايشان زندگی دوران تربيت و تعليم هر از كه گرديده منجر

 تفسير به عمل و ندباش داشته قبل با تفاوتی بايد نماز در حركت هر از بعد كه بودند كرده درک ايشان چون. است

 رزمنده ديگری گرديدمی مجروح ای رزمنده جبهه در اگر مثال طورب.نمود جاودانه شهادت طريق از را آنها نماز

 انجام و يبترت و نظم همه جماعت، نماز همانندكرد. جای خالی او را پر می درنگ بی بال سبك یبوترك مثل

 اب را آنها نماز هك شد چه حال. جماعت امام از پيروی مثل درست دادند، می انجام فرمانده نظر با را حركت دادن

 فرهنگ تا بخوانند نمازی چه ما جوانان برخی نمازها امروز بدون اثر شده است؟ لیو نمود جاودان شهادت

  بماند؟ محفوظ شهادت

 .نماز تفسير باطل، عليه حق های شهادت،جبهه فرهنگ جماعت، نماز : كليدی واژگان
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 :مقدمه

 بعد سه اآگاهانهن يا آگاهانه عابد ، ها پرستش انواع تمامی در و امروز تا دور های گذشته از 

 جهاد هنگام در وا رفتار به نزديك ابعاد اين از كدام هر كه ، آورده بجا را پرستش و ستايش از

 يا و وا جهاد نيت در پرستش و عبادت آن تاثير يا و ها شباهت اين رويت و درک كه است،

 نيت با و وجود همه با ابتدا( مسلمان) فرد واقع در. است تامل قابل ، اش جهادی رفتاری

 گروه يك با اههمر يا و دهد می قرار تعالی باری معرض در را خود «اكبر اهلل» ذكر با و خالص

 نيز شهيد افتد، می سجده به سپس و شود می نزديك معبود به ، وحدت تبلور دادن نشان با و

 لذا. افتد یم خاک هب رسيدن معبود به و دشمن با پيكار در و نهد می فراتر را پا قصد يك با

 و مسلمين شهادت و جهاد فلسفه با آن تاثيرات و ها شباهت طرح و پرستش ابعاد به پرداختن

 ادت،شه باطل، و حق فلسفه و كلمات همه حق ادای برای موضوع زوايای تمامی به نگاهی

 : شود می مطرح زير ابعاد در بزرگان های توصيه و ستايش جماعت، نماز

 مطرح تفطر و پرستيدن و ستايش بعد آن در كه: ستايش بودن فطری جنبه و معنوی بعد  -1

 . است گرديده

 حق های جبهه در رزمندگان رفتار و جماعت نماز مشترک ظاهری نقاط:  ظاهری بعد  -2

 .است داده نشان را باطل عليه

 سفهفل-باطل عليه حق های جبهه در مسلمانان حضور اهميت كه:  شعـوری و باطنی بعد -3

 .گيرد برمی در را جمـاعت نماز و( شهادت

 هادتش و ايثار فرهنگ ترويج بر تاثيری چه و چگونه( جماعت نماز) نماز:  پژوهش سوال

  دارد؟

 :اند داده ارائه را زير فرضيه پژوهش سؤال به دادن پاسخ برای پژوهشگران:   پژوهش فرضيه
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 بامطالعه بر،معت مدارک و اسناد از استفاده ضمن پژوهشگران فرضيه اين پاسخ به رسيدن برای 

 و جماعت زنما و نماز تفسير در تامل و درک و محتوايی وتحليلتجزيه و نظری ادبيات اوليه

 به تشهاد فلسفه و شهادت شعوری و باطنی ظاهری، فطری، ابعاد با شده انجام مقايسات

 است، ادتشه درجه به رسيدن برای راه بهترين نماز اينكه و قياس اين در نظيری بی نتايج

 .اند رسيده

 هایهسراچ مطالعه و ای¬كتابخانه روش با مقاله اين در شدهارائه مطالب:  تحقيق روش

 .است شده گرديده نهائی پژوهشگران تامل و درک با و آوریجمع اينترنتی

 اعفد سال هشت های جبهه نيز و شهادت و جماعت نماز و نماز خصوص در:  تحقيق پيشينه

 اما يدهگرد برگزار زيادی های همايش و شده نوشته زيادی مقاالت و كتب ، مطالعات مقدس

 های تشباه آيد می بحساب آن قوت نقطه و نظير بی كه شده تاكيد نوشتار اين در نكاتی

 نماز كهاين نيز و رزمندگان رفتار و باطل عليه حق های جبهه با مامومين و جماعت نماز

 به رمنج تواند می( تاريخ طبق) فريضه اين آوردن بجا موقع به و يحصح شكل و خواندن

 ار ملت يك بازدارندگی قدرت كه زيبا های شهادت بسا چه و شهادت واالی مقام كسب

 .گردد دهد، افزايش

 :بحث صلا

 قولهم زيادی روايات و كتب در آنجائيكه از:  ستايش بودن فطری جنبه و معنوی بعد -1

 طوطخ بحث به ورود برای نظر مد درگاه مقاله دراين لذا شده، بحث مفصل بطور ستايش

  .است آمده جماعت نماز در مسلمانان و جبهه در رزمندگان حضور انگيزه و مشترک

 و كسب مانند گرچه است، عبادت باشد، خدا رضاى براى اگر ، دهيم مى انجام كه را كارهايى

 آنچه.باشد جامعه يا خود نيازهاى رفع براى ، ممرد به خدمت يا و ازدواج ، علم تحصيل كار،
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 رنگ قرآن تعبير به و شود انجام مقدس اى انگيزه با كه آنست كند، مى عبادت را امر يك

 ؛ فطرت پايه بر برخى و است عادت اساس بر ما كارهاى بعضى. باشد داشته اللّه صبغة خدايى

 ارزش بى تواند مى هم و ورزش به عادت مثل باشد، ارزش با تواند مى هم است عادت آنچه

 كه پاكى سرشتِ و فطرت اساس بر يعنى شد، فطری امرى اگر اما. سيگار به عادت مانند باشد،

 دفاع يا و پرستش مانند است  ارزش با همواره شد، انجام داده قرار بشرى هر نهاد در خداوند

 مكان و زمان كه آنست عادت رب فطرت امتياز. نوع هم و بوم و مرز و ناموس و فرزند و زن از

 را آن است انسان كه جهت آن از انسانى هر و ندارد تاثيرى آن در سال و سنّ نژاد، و جنس ،

 انسانى هر و ندارد خاصّى عصر و نسل به اختصاص كه فرزند به عالقه مانند باشد؛ مى دارا

 همسر يا مقام و مال اي كنند، نمى پرستش را خدا كه هم آنهايی. دارد مى دوست را  فرزندش

 و جانفشانى مرز تا آن راه در و پرستند مى را خود روش و راه و مكتب و مدرک فرزند،يا و

 دارند پرستش نوعی سازند، مى معبودشان فداى را خود هستى و روند مى پيش دلباختگى

 .باشد غافل آن از خود انسان گرچه دارد فطرى عميق ريشه يك انسان در پرستش

. اردد زيادى عمق اما ، بينيم مى خضوع نوع يك را آن ظاهرا ما كه است عملى ، پرستش

 رخاستهب ، است توجه از برخاسته ، است معرفت از برخاسته ، است جان از برخاسته پرستش

 از رخاستهب ، است استعانت و التجا از برخاسته ، است ستايش از برخاسته ، است تقدّس از

 وقف مسائل تا ولى ساده، ظاهر در است عملى پرستش آرى،. است معبود كماالت به عشق

 روح دادن وازپر و ماديّات از كندن دل يعنى پرستش. زند نمى سر انسان از  پرستش آن نباشد،

 كه هاست انسان عشق كننده تامين پرستش. نهادن ها شنيدنى و ها ديدنى از فراتر را پا و

 ، تسليم هاراظ و شكر با اوقات اى پاره و تقديس و تسبيح با زمانى و ستايش و ثنا با گاهى

 .دارد مى اظهار پروردگارش به نسبت را خود ادب

 بكاهد نماز فلسفه زيبايی از نماز قبال در  جنگ ريزی خون و كشتار صحنه اول نگاه در شايد

 اعدف به برسيم، هدف به برسيم، معبود برابر در تسليم به برسيم، بودن حق به كه وقتی اما
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 پی در دارد، فرماندهی دارد، آدابی نيز نماز برسيم، شهادت به نهايت در و برسيم مقدس

 به رسيدن برای است، كرداری و گفتار از دفاع و جلوگيری برای و است حقی ادای و حقانيت

 بيشتر كه دارند دفاع جنگ جای به مسلمانان كه است خاطر همين به است الهی خليفه و كمال

 تصور. معبوداست ستايش و پرستش خود دفاع اين كه. است آور رعب دشمن یبرا جنگ از

 كه ، موقع به و وقت اول نمازها همانند چهار كربالی در رزمندگان اقدام بود زيبا چه كه كنيد

 خداوند-فرماندهان فرمانده كه وقتی يعنی داد، نشان را ما اتحاد كه ، داد نشان را ما قدرت

 پی جماعت نماز مثل همديگر با و جمعی دسته چهار كربالی گانرزمند زد صدا -متعال

 با را امروز جوانهای از خيلی و كشيد خواهد و كشيده طول امروز تا كه قيامی. رفتند شهادت

 .كرد آشنا ديگر شهادتی

 سفهفل يك در بودن مشترک بر عالوه چون است نماز همانند مسلمانان نظامی دفاع آری

 آورد، می در پای از را ناهنجاری را بدی را دشمن چون دارند، را ادیزي مشترک های ويژگی

 نمی كسی به را حريم  و حرم به جسارت اجازه چون سازد، می ايمن را آورنده بجا چون

 كترينكوچ بدون آورد، می ارمغان به را هست كشور يك صالبت عنصر كه اقتصاد چون دهد،

 سوی هب خيابان و شهر گوشه گوشه در را ما ونچ.  دارد بازدارنگی قدرت چون ريزی، خون

 يك از لكهب خيابان از نه شهر از نه رزمندگان از بسياری چند هر. دهد می سوق شهادت علت

 تربزرگ خدا گفتند نيت و گالب كمی با شده، مطهر سرد آب قمقمه يك با خلوت، گوشه

 رسيدند اخد عظمت به عظيمت در و انداختند خود سر پشت به دست دو با را دنيا همه و است

 بلند تا افتادند کخا به افتادند، خاک به و كنند بلند سر نتوانستند خدا بزرگی فهميدن از بعد و

 .برسند صالحين و انبياء به  تا كنند پرواز تا افتادند خاک به ، شوند

 : ظاهری بعد  -2

 :دارد زير شكل به آثاری كه عبوديت يعنی نماز



 1397تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه  ،معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نمازتخصصی  -علمیدو فصلنامه 

534 

 

 

 

 تخاراف و غرور احساس-1

 و بشنود ار انسان كالم او و بگويد سخن خود خالق با انسان كه باالتر اين از افتخارى چه

 رخ شهيد یبرا شهادت لحظه اولين در كه حالتی همان( قرائتی محسن ، نماز تفسير! )بپذيرد

 نقطه اين در نماز و شهادت واقع در و شده شهادت به منجر افتخار و غرور حس لذا. دهد می

 .هستند شترکم هم

 قدرت احساس -2

 قدرت اساحس مستكبرين و ها طاغوت و ها ابرقدرت برابر در شد، خدا به متّصل كه انسانى

 كه اًخصوص بود شهدا و رزمندگان لذت اوج اين(  قرائتی محسن ، نماز تفسير. )كند مى

 .بود دهدا راتكان دنيا كه مردی پير. نمود می پشتيبانی را آن( ره) خمينی امام رهبری

 عزّت احساس -3

 انجام میاسال ميهن برای از خود جان با شهدا كه كاری.  است نفوذناپذيرى معنى به عزّت

 طبيعى. وستا از ها قدرت همه چنانكه ، خداست آنِ از ها عزّت تمام انبيا مكتب در. دادند

 كه يزیچ نهما. دهد مى عزّت انسان به ، نهايت بى قدرت و مطلق عزيزِ به اتصال كه است

 نام با را خود نیپيشا و بود گذاشته الزهرا فاطمه يا رمز اسم آن برای و بود شهيد ذهن در مدام

 حقير انسان زدن در را ها طاغوت(( اكبر اللّه)) همچون كلماتى چنانكه. بود نموده مزين ايشان

 از بلق لحظاتی يعنی خندق جنگ در مسلمانان كه وقتی. انداخت می جانشان به لرزه و

 پيش زا را آن گويان تكبير كه كردند برخورد سنگی به بودند خندق كندن مشغول ، شهادت

 .برداشتند رو
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 و درتق كسب عبادت و نماز از مشكالت و ها سختى در كه دهد مى دستور ما به قرآن لذا

 عمليات از قبل رزمندگان از خيلی (45 آيه بقره سوره) ةِ وَالصَّلَو بِالصَّبْرِ وَاسْتَعِيُنواْ:  كنيم قوّت

 .كردند می نماز ركعت دو با را كار اين خاكريزها گوشه كنار در

 در محرّم همن روز عصر. كردند مى تقويت نماز با را خود ، حسّاس مقاطع در نيز خدا اولياى

 شب يك: دفرمودن امام. كرد حمله السالم عليه حسين امام گاه خيمه به يزيد لشكر كربال،

 به بحص تا را امشب خواهم مى و دارم دوست را نماز من كه بيندازيد تاخير هب را جنگ

 .است الزم نماز نيز شدن شهدا امام برای لذا بپردازم عبادت

 تربيت عامل -4

 واستهخ اسالم اما ، خداست ياد آن از هدف و است معنوى و روحى ارتباط يك نماز گرچه

 و(  قرائتی محسن ، نماز تفسير)كند پياده تربيتى هاى برنامه سلسه يك قالب در را روح اين

 و بولىق شرايط نماز، بودنِ صحيح شرايط ، است داده قرار آن براى را زيادى شرايط لذا

 را دشمن و شود می رزم آماده زدنی هم بر چشم با كه ای حرفه رزمند يك مثل ، كمال شرايط

 شيرن هدش و رود می معراج به انسان كه است صحيح نماز دامن از يعنی. آورد می در پا از

 .شود می عرضه او به شهات

 لباس و انمك بودنِ مباح ، كلمات درست قرائت ، بودن قبله به رو ، لباس و بدن بودن پاک

 از خیبر همانند ، است نمازگزار جسم به مربوط كه است نماز صّحت شرايط از نمازگزار

 .دادند می اهميت سربازی لباس بودن مرتب به بسيار كه شهدا

 جْهُوَ فَثَمَّ تُوَلُّوا فَاءَيْنَما:  فرمايد مى قرآن زيرا ، خداست به رو بايستيم سو هر به نماز در

 .(115 آيه بقره سوره)اللّهِ



 1397تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه  ،معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نمازتخصصی  -علمیدو فصلنامه 

536 

 

 

 

 هبستگى و وحدت درس و باشد داشته جهت يك بايد اسالمى جامعه بفهماند آنكه بخاطر اما 

 كعبه رازي باشد؟ كعبه ، جهت آن چرا اما. يستندبا جهت يك به همه دهد مى دستور بدهد،

 لَلَّذِى لِلنَّاسِ وُضِعَ بَيْت  اءَوَّلَ إِنَّ:  است شده وضع مردم عبادت براى كه است اى نقطه اولين

 (96 آيه عمران آل سوره) مُباَركاً بِبَكَّةَ

 نايستاد كعبه به رو پس .اند بوده انبيا ، تاريخ طول در آن تعميركنندگانِ و بنيانگذار طرفى از و

 و توحد ، استقالل رمز قبله آنكه خالصه. است زمان طول در مكتبى همبستگىِ نوع يك

( ره) خمينی امام سخنان در بارها را اينها.  است نماز تربيتىِ درسهاى اينها و است همبستگى

 همه و نندكبش را حصر و برانند بيرون را دشمن بايد همه كه ايم ديده جنگ اول روزهای در

 نتيجه اآي نبود اينطور اگر. باشند داشته سو و سمت يك و باشند ها جبهه خدمت در بايد

 شد؟ می تمام ما نفع به جنگ سال هشت

 ! هستى بر واليت -5

. كند مى پيدا تسلّط هستى بر گام به گام و بتدريج انسان كه است آن عبادت و نماز بركاتِ از

 مروزا ارضی تماميت و استقالل كه شهدا خون بركات مثل  (قرائتی محسن ، نماز تفسير)

 اسالم درص شهدای چه اند كشانده خودشان سمت به را ما همه و هستيم آنها مديون را كشور

 برهم را طاغوت و ظلم بساط شود اقامه الهى رهبران توسط نماز اگر. حرم مدافع شهدای چه

 ظالم كومتح كه شد آغاز عظمت و هيبت با انآنچن السالم عليه رضا امام عيد نماز. زند مى

 خواهد پايان هب نيز عبّاس بنى حكومتِ برسد پايان به نماز اين اگر كه فهميد و لرزيد خود بر

 هر مثل و مبارزه یيعن خود اين. بازگرداندند راه وسط از را امام كه داد دستور مامون لذا. رسيد

 .داشت پی در شهادت ديگری مبارزه

 باطن و ظاهر درک با و هوشيارانه نمازی بركت به و نماز دامن از واقع در ، نماز با شهدا انس

 دوم و اول دهه شهدای برای فقط اين. گرفتند قرار شهادت مسير در جوانان از خيلی آن
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 فرهنگ ديگر يكبار و دادند را خود جان حرم از دفاع برای كه جوانانی بلكه نيست انقالب

 شب نماز اهل نوجوانی از حرم، مدافعان از سامانلو شهيد. نمودند رويجت را شهادت و ايثار

 بيدار خواب از شب نيمه شهيد اين شب نماز های گريه با نوجوانی در پدرشان گفته طبق بود،

 ، شد شهادت آن نتيجه كه برسيم بندگی عبوديت به بايد گفتند می هميشه شهيد. شديم می

 سيره موسسه عضو دنياديده، االسالم حجت. )كند می یتجل نماز در هم عبوديت اوج چون

 (شهدا روايت

 محمدرضا با رفتم ايشان منزل به يكروز گفت، می ايشان اطرافيان از يكی خيرانديش، شهيد

 ديدم شديم كه خانه داخل هستم، تنها منزل در گفت و كرد باز را در دير لحظه چند داشتم كار

 با را خود نمازهای ديگر يكبار تا بودند كشيده جدولی كاغذ روی ايشان و است پهن سجاده

 سحر يك گويند می ايشان مورد در بگيرند، قرار شهدا جزء نيت اين با تا بخوانند قضا نيت

 نماز از قبل تا ركعت 11 به فرمودند ، شدند جويا كه را علت كردند، می گريه مدام شهيد

 آماده جراحی عمل برای بايستی و بود هشد قطع دستش كه ديگری شهيد يا و. نرسيدم صبح

 می ايشان و بود اذان وقت كه فهميدند بعداً داد، نمی چنددقيقه تا را كسی جواب اما ، شد می

 می تعريف كه عزيزی آن يا. بخوانند وقت اول نماز عمل، اتاق به رفتن از قبل كه خواستند

 فرادا اما بودند نماز حال در همه دمش دوكوهه( نمازخانه)مسجد وارد وقتی بار اولين برای كرد

 عضو دنياديده، االسالم حجت. )خوانند می غفيله نماز همه كه دادند جواب ، پرسيدم ،

 برای بزند سر من از خطايی اگر:  فرمايند می( ع) علی حضرت(. شهدا روايت سيره موسسه

 اگر پس. ندارم غصه بدهد من به را نماز ركعت دو مهلت خدا اگر چون ندارد اهميتی من

 پروردگار رحمت به اميد باشد نجاتبخش شهادت مثل تواند می آن ركعت دو باشد نماز نماز،

 تمرين نماز نداشتند، دنيا به دلبستگی كه خواندند حقيقی نماز شهدا. است شهادت مثل نيز

 كه هرزمند شده تجهيز لباسی مثل كنيم، پرواز راحتتر تا كند می بال سبك را ما و است خضوع

 از پس مسجد در فردی. است شهادتش از پس كمال اوج يا و پيروزی از بعد قدرت اوج برای
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 می شهيد او: فرمودند شنيد را اين كه پيامبر ، بده من به را چيزت بهترين خدای كرد دعا نماز

 .شود

 شهادت و عبادت مشترک سيماى-2-1

 دِ الْمَسْجِ مِنَ لَيْالً دِهِبِعَبْ اَسْرى الَّذى ُسبْحانَ: بُرد معراج به را خدا رسول ، بندگى و عبادت

 (1 آيه االسرا سوره)االََْقصى الْمَسجِدِ اِلىَ الْحَرامِ

 .داد سير مسجداالقصى به مسجدالحرام از شبانه را اش بنده كه كسى است منزّه

 را) حىو( 23 آيه بقره سوره) عَبْدِنا عَلى نَزَّلْنا: كند مى فراهم را فرشتگان نزولِ زمينه عبادت

 . كرديم نازل مان بنده بر(  فرشتگان بواسطه

 خدا مانپي به هركس و  خداست پيمان نماز زيرا كند، مى مستجاب را انسان دعاى ، عبادت

 (40 آيه هبقر سوره) دِكُمبِعَهْ  اوُفِ بِعََْهدى َاوُْفوا:  است وفادار او پيمان به هم خداوند كند وفا

 الْحِجارَةِ  مِنَ اِنَّ وَ: فرمايد مى قرآن زيرا ، است تر پست جماد و سنگ از ، عبادت بى انسان

 مى سقوط زمين به الهى يتخش از سنگها از بعضى( 74 آيه بقره سوره)اللّهِ  خَشْيَةِ مِنْ يَهِْبطُ لَما

 .كنند نمى خم گردن هستى خالق و سرچشمه برابر در ها انسان بعضى اما كنند،

 دارد، رارق تمايالت و غرائز ميان در كه انسانى.  است انسان شخصيت و اراده نشانه عبادت

 دائماً  د،ندارن غضب و شهوت كه فرشتگانى وگرنه دارد ارزش برود خدا بسوى و بكند دل اگر

 (قرائتی محسن ، نماز تفسير. )اند عبادت حال در

 .ندك مى آسمان فرد مشهورترين را زمينى انسانِ ترين گمنام شهادت و عبادت

 .كند مى وصل هستى سرچشمه به را انسان كوچك جزيره شهادت و عبادت
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 . هستى تمام به باال از نگاهى يعنى شهادت و عبادت

 . سانان وجود در نهفته معنوىِ و عرفانى استعدادهاى شكوفاكردن يعنى شهادت و عبادت

 فِخال بر دآور مى بدست خود واختيار اراده با انسان كه است ارزشى شهادت و عبادت

 .نيستند اكتسابى و اختيارى كه درونى استعدادهاىِ يا خانوادگى ارزشهاىِ

 . است معنوى حيات نگهداشتنِ تازه و خدا با وپيمان عهد تجديد شهادت و عبادت

 را گناه ىجلو كه خداست ياد و ذكر.  آنست آثار كننده برطرف و گناه مانع شهادت و عبادت

 . بودن گناه به علم نه گيرد مى

 گوهر به لمظ شود پُر او غير با اگر كه خدا، ياد با است روح ظرفِ پركردنِ شهادت و عبادت

 . است انسانيّت

 ارتطه بدون زمين آن به ورود كه دهد مى ارزشى چنان خاكى زمينِ به شهادت و عبادت

 . قدس و كعبه و مسجد همچون نباشد، ممكن

 .نشود مستجاب ما هاى خواسته و دعاها چهگر ، است ارزش يك خود ، شهادت و عبادت

 مى كوثر  پيامبرش به خداوند كه آنجا.  غم در هم است مطرح شادى در هم شهادت و عبادت

 :كند مى نماز به سفارش دهد

 براى پس ، كرديم عطا كثير خير تو به ما( 2 و1 آيه كوثر سوره) لِرَبِّك فَصَّلِ الْكَْوثَر اَعْطَيْناک اِنّا

 .آر بجاى نماز ارتپروردگ
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 در ركتح ، قيام و سجود و ركوع در ، شام و صبح هر در ، است تحرّک هست هرچه نماز در

 و الشت در همواره بلكه ، نباش گير گوشه و ساكت و ساكن پس ، مصلّى و مسجد به رفتن

 .او بسوى و خداوند جهت در البتّه ، باش حركت

 هر چون زد،ري مى را تكبر و غرور غبار نماز، د،شو مى غبارروبى انسان جان و روح نماز در

 سنگ از ربهت خاک بر سجده و مالد مى خاک به را بدن نقطه بلندترين بار دهها روز شبانه

 . است ماليدن خاک به در تذلّل كه است

 خدا طفل سايه در را خود كينم، می فراموش را خدا غير كه حمد سوره تفسير از بخشی در

 او از تنها و گذاريم می كنار را خودخواهی و شهرت كنيم، می فكر مرگ و امتقي به بينيم، می

 باطل از و نمغضوبي نه باشيم خوبان جزء تا دهيم می انجام را اينها همه و خواهيم می ياری

 .رفتند بههج به امروز حرم مدافعان و ديروز رزمندگان هم ها همين برای جوييم، می بيزاری

 يايیپو و مقاومت است، آگاهانه انتخاب و شجاعت روحيه روان، تسالم نتيجه كه شهادت

 انسجام، كفر، اب مبارزه استقامت، صبر، قوت، قدرت، در ريشه كه چرا دارد، دنبال به را جامعه

 و ردهب باال را جامعه مقاومت مجموع، در عوامل اين و دارد باال ظرفيت و خواهی آخرت

 تضمين ار جامعه پويايی و مقاومت شهيدان،. سازد می سازنده و پويا و متحرک را اجتماعی

 هر و برند می بين از را سستی و ضعف و بخشند می روحی ظرفيت جامعه به و نمايند می

 يگرد و هستند، خداوند نصرت و رحمت مشمول باشند، گونه اين آن افراد كه ای جامعه

 خدا اگر( 160 آيه عمران آل هسور)لكم غالب فال اللّه ينصركم ان: كه خورد نخواهند شكست

 هر وجود اب كه جماعت نماز و نماز همانند« .كند نمی غلبه شما بر كسی ديگر كرد، ياريتان

 .دهد می انجام را كار اين جامعه جسم با و فرد

 كه آنها گذاشتن جلو پا خلوص با كه آنها دانيد می االن را قديمی رزمندگان سرنوشت آيا

 شدن متوجه محض به تواند می كس هر جنگ رزم در. كردند می رپ را جلويی نفر فقدان
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 از را ماسك فرمانده دستور بدون ندارد اجازه كس هيچ اما بزند ماسك شيميايی گازهای عالئم

 جماعت امام با هماهنگی و حاالت مثل اين نمايد تيراندازی يا و كند پيشروی بردارد صورت

 بسيار نيروی يك گرفتن شكل و ايجاد نماز و بههج مشترک های ويژگی از ديگر يكی نيست؟

 اين كه برسند مقدم خط به تا كنند می پر اشتياق با را جلوتر صفوف كه كسانی. ياشد می قوی

 .دهد می نشان را رزمندگان قدرت دور از

 طبيعت ؟ تاس طبيعت در ديگری هوای و حال اذان هنگام چرا كه ايد نموده فكر كنون تا آيا

 دفاع و نماز .جماعت نماز و اذان هنگام در انسانها اجتماع همانند ، موجود يك از بيش يعنی

 هم و نماز فهفلس در هم ، است مبارزه و تبليغ اوج جماعت نماز ، مبارزه هم و است تبليغ هم

 عبادت وحر كه همانطور. شويم چنين و شويم چنان تا خواهيم می( معبود از) دفاع فلسفه در

 در يزن  نوع هم و فرزند و زن و بوم و مرز از دفاع وطن به عشق است، نهنهادي فطرت در

 در اطمينان و خوب حس همانند رزمندگان بودن هم كنار خوب حس. است انسان فطرت

 است ماعتج نماز از بيشتر فردا نماز در خطا احتمال اينكه بخاطر حداقل است جماعت نماز

 خود اقدام از و دارند دسته يك به نسبت تریباز فراخ تيپ يك رزمندگان كه همانگونه

 جماعت نماز انجام بر تاكيد اعراف 29 و عمران آل 43 ، بقره سوره 43 آيات در. ترند مطمئن

 شود می برداشته جهاد و جماعت نماز برای كه هرگام... ا سبيل فی جهاد همانند است شده

 نماد كي سازی آشكار به توان می جماعت نماز اهداف از.شود می نوشته ثواب هزار هفتاد

 پی در زيادی تعداد.  ساخت مستمر را اهداف اين آن، تكرار با و نمود اشاره اتحاد يك

 و بداداست جلوی و افتاد فكه در كه اتفاقی همان هستند جماعت نماز در زبانی شهادتين

 .زدند نفس براك اهلل آخرين تا و خواندن شهادتين هم با رزمندگان از زيادی تعداد ستمگری

 تنبلی قبيل از داليلی جميع بلكه نيست اعتقادی ضعف يك تنها جماعت نماز در حضور عدم

 عاملين جهاد و جماعت نماز اجرای در لذا. است موضوع اين علت ندادن قرار اولويت و

 پشتكار، اعتقاد، اعتماد، نظم، واقع در. شوند می شناخته( كارگريز از) داوطلب غير و داوطلب
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 خصوصيات دقيقاً است، سايرين از بيش جماعت نماز در كننده شركت افراد بودن ابكارپ

 .مقدم تهرانی شهيد مثل بود همين جنگ و جبهه در رزمندگان

 مى آزاد اهگن ريسمان از را انسان گردن و ريزد مى درختان برگ مثل را گناهان جماعت نماز

 اكرم پيامبر. آورد می بار به ارمغانی چنين مبو و مرز دشمنان از رهائی كه كه همانطور كند،

 پنج روزى انسان كه است آبى جوى همچون نماز:  كه فرمايد مى نقل آله و عليه اللّه صلّى

 تطهير اين كه بهتر چه و ماند؟ مى باقى آلودگى ديگر آيا دهد، شستشو آن در را خود مرتبه

 سراغ هب باز آغوش با يعنی باشد رمطهرت و منزهتر جامعه چه هر. شود ها خيلی حال شامل

 .رود می ايثار فرهنگ و شهادت

 آخرين امش بهنگام و نماز واجب كالمِ اولين صبح بهنگام است شام و صبح هر برنامه نماز،

 كه است دهآم. است خدا براى و خدا ياد با روزت هر انجامِ و آغاز پس.  است نماز ، واجب

 به شتریبي تعداد با اينكه مثل. است نمازگزار برای  روز يك از بيش جماعت نماز ضمانت

 يعنی كنيم، بيمه زيادی مدت برای را خود استقالل و سالمت و وجود و برويم دشمن جنگ

.  ويمش می نزديك خود انقضای تاريخ به بگيريم فاصله شهادت و ايثار فرهنگ از وقت هر

 كجا هر رد كه آنست رمز ، غنى اي فقر در هوا، يا زمين در ، وطن يا سفر در جماعت نماز

 هركجا رد و جنگ و جبهه در فعاليت همانند او، غير نه باشى او مطيع هستى كه هر و هستى

 رمايشف. هستی زنده شهيد يك و رزمنده تويك صلواتی ايستگاه يا و مقدم خط ، باشی كه

 دمتخ كه مسلح نيروهای جای هر در» كه شود می تداعی عزيز ای خامنه امام آقا حضرت

 مازن.«  نويسد می حسنه يك شما برای خدا را اين و هستيد خدا فرمان مطيع كنيد می

 لگوهاىا و ها خواسته و افكار و عقائد آن در كه است مسلمانان عملى ايدئولوژى جماعت،

 خود الگوهای و ها خواسته و افكار و عقائد و توان همه كه دفاع همانند كنند، مى بيان را خود

 .باشند جنگ كننده شروع خودشان آنكه بدون بندند می بكار انانمسلم
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 امعهج اعضاى شخصيتِ فروپاشى از جلوگيرى و ارزشها به بخشيدن استحكام ، جماعت نماز

 يك كيفيت كه همانطور ريزد، مى فرو ساختمان باشد ُسست ساختمان مصالح اگر كه است

 اصالً . است مفيد نفوذ از جلوگيری و مرز در موفقيت در لشكر و گردان و گروهان و دسته

 جاب حس ها خيلی. باشيم شريك ذكرها در جماعت يك با تا است توفيق يك جماعت نماز

 جماعت نماز در ماا كنند گريه توانند نمی يا و ندارند تنهايی به را ها نوحه و ها ادعيه آوردن

 .افتد می اتفاق اين ها جبهه مشابه

 مى فرا رچمپ يك زير و صف يك در را اسالم متفرّقِ  سپاه كه است دتوحي شيپورِ نماز، اذانِ

 ترين عيفض مراعات بايد جماعت امام. دهد مى قرار عادل امامى سر پشتِ  را آنان و خواند

 كه ای ندهرزم تا رزمنده ضعيفترين تا باشد مراقب بايد كه فرمانده همانند بكند را مردم

 نماز نيدش را طفلى گريه صداى نماز بهنگام خدا امبرپي. نماند جا دارد سنگينی تجهيزات

. كند مآرا را كودكش كرده شركت نماز در طفل مادر اگر تا كرد تمام سرعت به را جماعت

 عمليات نجاما از را او ای بهانه به و بود مطلع رزمنده زياد مشكالت از كه ای فرمانده مثل

   .برگردد خانواده به تا نمود می معاف

 كه چرا ، ددار می وا معبود پيشگاه در خضوع و ستايش به را او ، انسان تالش و ماناي آری

 و حيوای خوی با قرابت و غفلت و( 28 آيه فاطر سوره) العلماء عباده من اهلل يخشی انما

 هم بل االنعامك اولئك زيرا دارد، می باز اهلل برابر در پرستش از را وی نفس هوای از پيروی

 با يشترب چه هر را برگزيده نسل ماست بر( 179 آيه اعراف سوره) الغافلون هم اولئك اضل

 ی ايهپ مخصوصاً است مانده يادگار به دانش شكافندگان و علم در راسخان از كه معارفی

 واقعی نماز ونچ نمائيم درک را نماز تفسير و نماييم، آشنا «جماعت نماز و نماز» دينی معرفت

 .رساند می شهادت و كمال به را ما
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 مامومين كاتحر از توان می را اين است فرادا نماز از بيش جماعت نماز برای عجله و اشتياق

 جبهه در دمتخ برای زنان و مردها ، جوانان ، نوجوانان اشتياق مثل ديد، اذان شنيدن هنگام

 يا آب شير يك دور تا زدند می باال آستين چگونه ايدكه نديده مگر باطل، عليه حق های

 حوض به را خودشان تا كشند می هايی نقشه چه كه رزمندگان مثل بگيرند وضو حوض

 االحرام كبيرهت به را خود تا كنند می ای عجله چه كه ايد ديده آن از گذشته.برسانند دوكوهه

 اولين هب را خودشان كردند می تالش همه كه آوينی شهيد اثر مانند برسانند جماعت امام

 هم نهائیآ درضمن ، برسانند كرد می حركت مقدم خط به آنجا از و هوازا سمت به كه خودرو

 تر كهنه سلحها و نامناسب لباس به تا بودند می منتظر را زيادی زمان بايد ماندند می جا كه

 يكی. اند ستهنش نيمه چهارم و دوم و ركعت در تاخير بدليل كه مامومينی مثل كنند، پيدا دست

 هم بههج در ، كرد ورود توان نمی جماعت نماز جا هر كه است ناي تاخير عواقب از ديگر

 پشت مقدم، خط كند، خدمت جائی هر تواند نمی باشد داشته تاخير كه كسی است همينطور

 . كند صبر و ببيند آموزش بايد اول... و نظام پياده يا و زرهی يگان ، صحنه

 اممد ، ناميد می وفا بی را خود مدام مقدس دفاع و تحميلی جنگ از پس كاظمی شهيد

 كردن عیس ضمن مامومين از برخی كه ايد ديده آيا  نشدم، شهيد نرسيدم من كه بود ناراحت

 كه آنگونه زنما آن و بپيوندند؟ بعدی ركعت در شوند می مجبور و رسند نمی اول ركوع به اما

 شيرازی ادصي يدشه ، كاظمی شهيد مثل چون نيست نگرانی جای اما. ندارد لذت برايشان بايد

 .رسند می هدف به بعداً  عزيز، جانبازان از زيادی خيل و همدانی شهيد ،

 دانشهي. خواهد می سعادت و است هنر هم خواندن صحيح و كامل نماز ، است هنر شهادت

 از دور و رآخ صفوفهای در كه هستند كسانی مانند ايشان دارند نقش قياس اين در نيز گمنام

 غافلگير ار همه روزی اما شناسد، نمی را آنها كسی و نشينند می مديران و فرماندهان چشم

 :است زير بيت مصداق كه. خوشحال و اميدوار را خودشان خانواده و كنند می
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 ندچيد را شهدا مجلس آخر از                           بوديم اول صف مدعيان ما

 را فوق ديقمصا هم آنها دفاع و فوق های ويژگی آنها نماز كه است( پيروان) شيعه فرق اين 

 .دارد

 ماعتج به را صبح نماز كه كسی:اند فرموده( ص)اكرم پيامبر:  شعوری و باطنی بعد -3

 .بگذراند عبادت به را شب تمام كه آن از است بهتر ، بخواند

 ، رود رفرات نفر 10 از جماعت صفوف نمازگزاران تعداد اگر:  اند فرموده ايشان همچنين

 مركب رياهاد تمام كاغذ، آسمانها تمام اگر حتی كه شود، می افزون چنان آن ركعت هر پاداش

 ثواب توان مین ، آن پاداش آن نوشتن مامور فرشتگان تمام و تمام و گردند قلم درختان همه و

 .است الهی بيكران ذات ی محاسبه خور در تنها كار اين كه. كرد ثبت را آن

 در نماز سال چهل از است بهتر جماعت نماز يك:  اند فرموده همچنين( ص) اكرم رسول

 (قرائتی محسن نماز، اسرار از پرتوی. )خانه

 ، برود تجماع نماز به شرايطی هر در و همواره كس هر:  اند فرموده ايشان ديگری جای در

 .شود نايل بهشت به و بگذرد برق همچون صراط پل از

 و ندارم را مسجد تا منزل بين مسير پيمودن توان من:  پرسيد رسول حضرت از نابينا مردی

 بوسيله و بكش منزلت تا مسجد از طنابی:  دادند پاسخ حضرت.  ندارم هم مددكاری و راهنما

 (266 ،ص2ج االحكام، تهذيب.)نكن ترک را جماعت نماز هرگز اما كن پيدا را راه آن

 كه چرا دارند مصداق نيز شهيد تعز و شهادت فلسفه نيز و شهادت مورد در نكات اين همه

 گردد می عوض جايگاهش و رسد می شهادت مقام به فرد يك نماز از كسب و درک

 كرده مقرر خصلت هفت شهيدان برای خداوند: فرمايند می( ص) اكرم پيامبر كه همانطور

 :(قرائتی محسن نماز، اسرار از پرتوی) است
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 می قرار وعف مورد او گناهان تمام شود، می ريخته او خون از كه خونی قطره نخستين با .1

 .گيرد

 می پاک هيدش چهره از غبار آنها و گيرد می قرار بهشتی حوريان از حور دو كنار در سرش .2

 .گويد یم مرحبا خود بهشتی همسران به متقابالً هم او. گويند می آمد خوش او به و كنند

 .پوشانند می اندامش بر بهشتی لباسهای از .3

 عطرآگين را او بهشتی، عطرهای با شوند، می بهشت وارد كه بهشتيانی كنندگان پذيرايی .4

 .كنند می

 .بيند می بهشت در را، خود جايگاه .5

 .كن استراحت خواهی می كه بهشت كجای هر در شود، می گفته روحش به .6

 هيدیش و پيامبر هر برای خشنودی و رضايت موضوع اين و كند، می نظر اللّه وجه به .7

 .است

 لقاء هك نهايی هدف به خود شهادت با شهيد كه چرا است، شده گفته «عظيم فوز» شهادت به

 و شده پيروز ی،نهاي مسابقه اين در و. است رسيده باشد،( ربّهم عند)جوار در مقام و پروردگار

 .نيست آزمايشی ديگر نهائی مسابقه از بعد

 رمدارب سايت)است زير قرار به اركانی دارای نماز همانند تشيع و قرآن مكتب در شهادت

 به را ما زنما اركان از عبور لذا]( حومه و آبدان شهر شهيد بيست نامه شهيد[كهكشان بيست

 : نمايد می نزديكتر شهادت اركان

 .اسالم معصوم راستين ائمه و پيامبر خدا، به ايمان داشتن ـ1
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 .آگاهانه گزينش ـ2

 بودن خدا رسول و خدا فرمان به گوش-3

 .دادن قرار خدا راه انگيزه ـ4

 .او قرب و رضوان به رسيدن و خدا خشنودی برای ايثارگری ـ 5

 .كردن پيكار باطل نمودن كن ريشه و حق كلمه اعالء برای ـ6

 .بودن خدا اولياء و خدا معيت در ـ7

 ينتر عظيم متياز،ا باالترين مقام، واالترين پيروزی، بزرگترين كاميابی، برترين شيعی، تفكر در

 به رسيدن ه،درج ترين گرانمايه و رتبت ترين عالی و مرتبت ترين رفيع نيكی، نيكوترين فوز،

 و ها لحظه شكوهمندترين و اوقات گرانبهاترين شهيد، برای و است شهادت عظمای فيض

 ائلن مندانهشرافت مرگ به پست دشمنان دست به پيروزمندانه كه است ساعتی زمانها، زيباترين

 بهای به ار آن و گرفته لب به را شهادت جام و( داريم سجده به سر كه زمانی مانند) گردد

 .نمايد می خريداری جان

 كه است انانس نهائی كمال ديگر عبارت به و است انسانی مقام ترين عالی ربّهم، عند مقام

 ربوبی مقام هب اتصال واقع در. نماز اوقات همانند ندارد وجود خدا، و انسان ميان حائلی هيچ

 در را عاشق هك باالتر، آن از منزلگاهی و جايگاه چه. است انسان كمال نهايت و الهی لقاء و

 هستندتا آن جستجوی در حقيقتاً انسانها كه است چيزی همان اين، و دهند جای معشوق جوار

 .بخواند نماز يعنی كند گفتگو خود خدای با

 است، الهی معارف مفاهيم ترين مقدس از و اسالمی فرهنگ های واژه برترين از شهادت

 و كند می معبود نثار يكجا را خود هستی تمام انسان كه آنگاه است، انسان كمال اوج شهادت
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 نماز كه همانطور( 57 شهدا سايت. )پيوندد می مطلق هستی بيكران دريای به وجودش قطره

 شهدا كه همانطور است الهی مفاهيم ينتر مقدس از و اسالمی فرهنگ های واژه برترين از نيز

 های انگيزه اما و. آورد سجده به سر بعد نمود نيت نماز برای اول ، آموخ را خواندن نماز اول

 می نماز اول ما آنجائيكه از پس است نماز های انگيزه با موازی و مماس كه طلبی شهادت

 هايی انگيزه با كه است نماز اين كه نمود استنباط توان می شويم می خدا راه شهيد بعد خوانم

  :شود می منجر شهادت به ، شهادت با مشترک

 .جاودانگی و تكامل به رسيدن .1

 .(بهشت برابر در جان تقديم) خداوند با سودمند معامله .2

 .االمر اولی و رسول و ازخدا اطاعت .3

 .فتنه و ظلم رفع و آزادی و عدالت برپايی و مستضعفين به كمك .4

 .نيكوئيهاست باالترين كه شهادت واالی مقام به سيدنر .5

 .اللّه الی تقريب و اللّه لقاء به پيوستن و اللّه وجه به نظر و گناهان آمرزش و روح پااليش .6

 ذلت و الهی انامتح در قبول و الهی سنتهای اشاعه و احياء و منكر از نهی و معروف به امر .7

 .متعالی ارزشهای راه در ايثار و ناپذيری

 یبرا احساسات و عواطف تحريك و آفرينی حماسه طريق از جامعه برای سازی الگو .8

 .جامعه سرنوشت مقابل در حساسيت و اجتماعی مسئوليت انجام و طلبی حق ترويج

 .مردم آحاد در انقالبی روحيه تقويت و اجتماع پيكر به تازه خون تزريق .9

 .مردن نوع باترينزي و هنرمندترين و بهترين انتخاب .10



 1397تعالی فردی و اجتماعی/اردیبهشت ماه  ،معارف فقه علوی؛ ویژه نامه همایش ملی نمازتخصصی  -علمیدو فصلنامه 

549 

 

 

 

 .تكليف ادای و است طلبی شهادت بستر كه اللّه سبيل فی جهاد صحنه در حضور .11

 و اللّه یف فنای و عرفانی مراحل واالترين و آخرين در طريق طی و معنوی سلوک و سير .12

 .معشوق به حقيقی عشق اثبات

 شهادت فرهنگ و عاشورا

 داكاریف روز و الهی بزرگ آزمايش و ابتال و یدالور و شجاعت و حماسه روز عاشورا، روز

 يروزیپ روز است، ايثار و گذشتگی خود از و جانبازی روز و اسالم كيان شرف و عزّت و

 ولمشغ اصحاب با( ع) حسين امام رسد می خود اوج به وقتی اين و است شمشير بر خون

 ديگر كه ودب نماز همنگام حمله اين بخاطر بسا چه شد، ور حمله آنها به دشمن و بودند نماز

 تهديد ظهلح بهرين در را آنها چون ، نيامد كوتاه خود لجبازی و حركت از ملعون سعد عمر

 در ، نبودند ازنم اهل يارانش و( ع) امام واگر نداد( ع) امام به را مجال قصد ديگر بود كرده

 و نسلها مهه به را تشهاد درس عاشورا،. نبودند شهيد نبودند كربال در اگر و نبودند كربال

 و حق زا دست نبايد مادّی و دينی امور برای كه فهماند و آموخت قيامت روز تا آيندگان

 به اينكه لوو كرد، مقابله و ايستاد بايد و شد تسليم و شست نماز و  ايمان و قرآن و اسالم

 بندگی و سرسپردگی و ذلّت كه است آن مهم. شود تمام خانواده و ياران و خود جان قيمت

 به را نشدن تسليم درس امام. نگرديم استكبار و استعمار و استبداد بنده نپذيريم، را خدا از غير

 باطل، زا حق جدايی روز ها، تن از سرها افتادن روز است، شهادت روز عاشورا. آموخت ما

 زرو ق،اخال ضدّ و اخالق ، جماعت نماز روز ، نماز روز است، كفر با اسالم مواجهه روز

 فرهنگ اشوراع. است كفر و الحاد و ايمان روز ناهنجارها، و هنجارها روز نبايدها، و بايدها

 ىم تيز شمشير هم و كرد مى مناجات هم السالم عليه حسين امام عاشورا، چونشب است

 !كرد
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 پای و  دادند رجحان ذّلت و اسارت بر را شهادت كه كرد تربيت را افرادی چنين اسالم

 ساالر از كه ها دالوری و ها رشادت اين شاهد امروز ما و دادند نجات را الماس و فشردند

 نماز هنگفر اين و هستيم، اند، گرفته عبرت و درس او فداكار و نيكوكار ياران و شهيدان

 ما و ستا داده جامعه تحويل باک، بی و دلير و صفت نيك انسانهايی چنين كه است عاشورا

 پاک المانظ وجود لوث از زمين تا كه است درسی شهادت، و ايثار. هستيم عاشورا روز مديون

 .گردد می استنتاج عاشورا مكتب از نشده،

 و انانمسلم كه است اين خدا راه در جهاد و جماعت نماز مشترک های ويژگی از ديگر يكی

 دتوان می هآيند در افزايی هم و دوستی يك بنای سنگ كه شوند می آشنا يكديگر با رزمندگان

 در يضهفر هر از بعد دادن دست و صفوف بين زحمت با دادن جا از دوستی اين شروع. باشد

 در ورحض.است... ا سبيل فی جهاد در عملياتی و كاری وقت هر از بعد يا و جماعت نماز

 می جلیت راستگو و عزيز سايرين بين را فرد خدا راه در جهاد و باطل عليه حق های جبهه

 كس ره:  فرمايند می صادق امام كه همانطور هستند بين خوش وی به نسبت ديگران و دهد

 ی هدربار را او شهادت و باشيد بين خوش او به خواند می جماعت به را خود نمازهای

 .بپذيريد ديگران

 يك انجام رایب يعنی هستند ريزی برنامه و عملياتی افراد ، ميخوانند جماعت نماز كه آنهائی

 شهدا مثل. آيند می بيرون خانه از هماهنگی تمرين و قبلی آمادگی با و زمانی يك در موضوع

. بزدند دريا به ار دل توانستند كه بودند ريز برنامه و اجرايی مدير، انسانهايی كه رزمندگان و

 نماز و باشد واستهخ يك به نيل برای اتحاد و اعتقاد و ايمان و تقوا در افراد شناخت بر بنا اگر

 وممحر صحنه در حضور مهم ازپارامتر باشد داشته كمرنگی نقش آنها گیزند در جماعت

 و ستني جماعت نماز و مسجد اهل كسی اگر فرمايند می( ص) اكرم پيامبر بطوريكه است،

 .شناسيد نمی را وی كه بگوييد شد، سوال شما از وی باره در
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 فشانی جان یبرا لحظه هر دارد ارزشی چه اسالمی نظام و اسالم از دفاع كه بدانند مردم اگر

 ادا سالما به را خود دين برسانند مقدم خط به را خود تا دارند سعی همه و كنند می تالش

 ات بگيرد، شكل تيم ات شوند، آماده بقيه تا كند، پيدا معنی ايثار و شوند سايرين فدای تا ، نمايند

 اينكه ثلم درست. بروند دنيا از الموت اشرف با و نمايند ذخيره خود آخرت برای ای توشه

 .اندازد می جماعت نماز اول صف در خواندن نماز برای كشيدن شمشير مصداق

 است، قداست است، قرب و اجر است، حماسه گذار، نماز برای جماعت نماز جاودانگی

 . جبهه در شهدا رزمندگان شفاعت و قداست و قرب اجر و حماسه همانند است، شفاعت

 ناي آن و شود می كمرنگ جماعت نماز با جبهه در حضور و ادتشه شباهت مورد يك در

 رتحض خريدار كه كند، می معامله خدا با رزمنده جبهه در حضور و شهادت در كه است

 واقع در .بهشت آن بهای است رزمنده جان كاال و مجاهد انسان فروشنده و است تعالی باری

 بااليی اداشپ با اما گيرد، می پس را بود داده ما دست امانتی كه ما جان اولی و اصلی مالك

 و انسان كننده دريافت و خريدار و خداست فروشنده جماعت نماز در. برد می را خود امانت

 دريافت رنمازگزا كه است ای آبرومندی و سالمت موفقيت، ، بركت و خير معامله اين كاالی

 .كند می

 كه ارب هر و نكرده تك را نماز يطیشرا هيچ تحت كه است واقعی گزار نماز همانند شهيد

 از قبیع در شهيد - جانبازان و شهدا از خيلی مثل -داشت رفتن شوق بيشتر شد می مجروح

 است داربرخور جايگاهی آنچنان از و شده بخشيده او گناهان همه است مند بهره محض پاكی

 پر ار جماعت زنما صفوف يا و شود شهيد باره چند و دوباره و برگردد كند می آرزو كه

 مثل- تاس مطرح ها ظرافتكاری برتری آخرت در يكديگر به نسبت مومنان برتری در. نمايد

 می جماعت نماز و... ا سبيل فی جهاد در حضور آنها مهمترين كه -بهشت طبقات فلسفه

 .بعدی های اولويت در مستحبات و باشد تواند
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 يا مادى فرق .شوند مى سنجيده ها انگيزه با و كند مى پيدا ارزش ها انگيزه واسطه به كارها

 فقط انانس كه است آن خالص نيّت.  هاست هدف و ها نيّت تفاوت در كار، يك بودن معنوى

 يا تشكر ظارانت مردم از و نداشته او رضاى و او جز هدفى جانش عمق در و كند كار خدا براى

 نيت خلوص بين يگرد مشترک وجه شهدا و رزمندگان نيت خلوص.باشد نداشته پاداش

 كه انميز هر به است، جماعت نماز گزاران نماز بين ديگر مشترک وجه شهدا و رزمندگان

 .باشد موجود

 دشمن رایب كه اسارتی شود، می ختم دنيا و دشمن اسارت از آزادی شيرينی به كار پايان در

 به عشق ،صبر پرستی، وطن مقاومت، ايمان، عزت، نماد چون بود، ماحلوات برای و زهر

 در كه المس همانند.  بود باطل عليه حق پيروزی به اميد و فقيه واليت و زمان امام رهبری

 آرامشی اام كند می دلگير را مومن و  است معبود با صحبت اتمام گرچه جماعت نماز پايان

 یزندگ ادامه به فرشتگان بدرقه با و جماعت نماز ميوه برداشت با تا دهد می دست او به  نيز

  .بپردازد روزی كسب و

 نماز كه یهنگام و( گويد نمی سخن او با خدا)خواند نمی قرآن كه هنگامی واقعی مومن برای

 كه است شيرين چه. است اسارت در( گويد نمی سخن خود خدای با خود) خواند نمی

 بودند دهرزمن هم كه آنان بحال خوش.  باشد جمعی دسته شكل به آزادگی اين طبيعت همانند

 خود در را( جماعت نماز) نمعت اين تا منديم بهره نعمت يك از االن ما ، جماعتی نماز هم و

. يمكن شركت كوچ جهاد در و يابيم حضور رزمندگان صفوف در توانيم نمی نكنيم تقويت

 .نيست فرمانبردار ديگر مان نفس چون

 : گيری نتيجه

 قراردادن مخاطب از و است جهاد های جبهه عازم كه ای رزمنده و گزار نماز نيت و قصد از

 بوده هم به شبيه بسيار گزار نماز دادن سالم و گذاشتن سجده به سر تا بودن، مطيع و فرمانده
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 دادن انجام به مقيد را خود و نماز تفسير از اطالع. باشد می هم به نزديك هم هدفشان و

 فرد در مستحب، نمازهای انجام برای تالش و باطنی چه و ظاهری لحاظ به چه نماز درست

 عنوان به الدين زين شهيد كه همانطور شود می ختم شهادت به كه نمايد می ايجاد ای روحيه

 با اما بود خوب كه حججی شهيد يا و داشتند مشاركت يگان خدماتی كارهای در فرمانده يك

 نماز كه فهماند ما به و شد عالی جهادی، اردوهای و مستحبات و مادر پای بوسيدن انجام

 اين ايجاد لذا  خداست، به معرفت از پس( شهادت) انسانيت كمال به رسيدن برای راه بهترين

 و ساخته آگاه نماز بركات از را آنها جوانان و نوجوانان برای نماز تفسير ترويج و فرهنگ

 یم تبديل انقالبی يك به را ايشان هم صلح زمان در و نمايد می اسالمی ميهن از دفاع آماده

 .نمايد

 : منابع

 اعراف كوثر، فاطر، عمران، آل االسرا، بقره،  مباركه های سوره از آياتی كريم قرآن -1

 نماز تفسير محسن، قرائتی، -2

 نماز اسرار از پرتوی محسن، قرائتی، -3

 SHOHADA57.IR سايت -4

 حومه و آبدان شهر نامه شهيد كهكشان، بيست برمدار سايت -5

 دوم دجل احكام تهذيب -6

 شهدا روايت سيره موسسه اعضای با مصاحبه -7

 آن با مقابله راههای و نفوذ ،1396 مقاله، كليمانی،مجتبی، كريمی -8

 ERFAN.IR سايت -9

 روايات و قرآن منظر از شهادت آثار و شهيد مقام ،1395 مقاله، ، فاطمه جعفری، -10
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