سیره معنوى و عبادى رسول اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم
على محمدى آشنانى
مقدمه 
انديشمندان يكى از گرايشهاى عالى انسانى را نیرو و جاذبه عشق و پرستش معرفى نمودهاند .بر اساس
پژوهشها ،آدمى از نظر فطرت ،موجودى پرستش كننده و نیايشگر آفريده شده است و بسیارى از استعدادها و
توانايىهايش ،تنها در سايه عبادت و پرستش ،رشد و شكوفايى مىيابد .از اين رو در همه ملل و اقوام و حتى
در میان انسانهاى بدوى نیز مراسم عبادت و نیايش وجود داشته است.
نكته قابل توجه و در خور دقت آن است كه همواره بشر در مورد پرستش ،با دو پرسش اساسى مواجه بوده
است .1 :معبود حقیقى كیست و به تعبیر ديگر چه موجودى شايسته پرستش است؟  .2عبادت صحیح چگونه و
با چه شكلى صورت مىپذيرد؟
شالوده اديان آسمانى ،پاسخ صحیح به اين دو پرسش بوده است؛ زيرا پاسخ نادرست به اين دو پرسش اساسى،
عامل شكلگیرى جاهلیت كهن و مدرن در سراسر جهان است و رسالت جهانى پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله
وسلم مبارزه با كژانديشى و كجروى در اين عرصه بوده است.
اكنون سؤال مهم اين است كه آيا به راستى بشر امروز از لغزشهاى اين عرصه رسته و در پرتو پیشرفت علم و
دانش و تكنولوژى ،ره به مقصد برده است؟
براى قضاوت بهتر بايد گذشته را مورد تأمل قرار دهیم و آن را با وضع موجود مقايسه كنیم .امام على علیه
السالم مىفرمايند« :مردم آن روز داراى مذهبهاى گوناگون و بدعتهاى مختلف و طوائف متفرق بودند .گروهى
خداوند را به خلقش تشبیه مىكردند و برخى در اسم او الحاد مىورزيدند و جمعى به غیر او اشاره
مىكردند» )1(.در عصر جاهلیت ،اگر چه روشنفكران عرب به پرستش ماه و ستارگان و برخى به عبادت جن،
شیطان و فرشتگان روى آورده بودند ،زرتشتیان به دو گانه پرستى و مسیحیان به تثلیث گرفتار شده بودند .ولى
اكثر ساكنان عربستان بت پرست بودند .آنان هر چند اعتراف داشتند كه آسمان و زمین ،آفتاب و ماه و موجودات
ديگر را خداوند بزرگ آفريده است« :وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْاَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ»( )2ولى در عبادت و
پرستش دچار انحراف بوده و براى قرب به خداوند بزرگ ،به بت پرستى مىپرداختند و به صراحت مىگفتند:
«ما نَعْبُدُهُمْ اِلّا لِیُقَرِّبُونا اِلى اللَّهِ زُلْفى»( )3آنان داراى بتهاى عمومى بودند كه در كنار كعبه چیده شده بود؛
236

بتهاى قبیلهاى كه مورد احترام يك طائفه بود و بتهاى خانگى كه هر شب و روز میان خانواده پرستش
مىشد .به هنگام مسافرت نیز در هر منزلى فرود مىآمدند ،سنگهايى را نصب كرده و مىپرستیدند« .الت» كه
مادر خدايان به شمار مىرفت ،معبدش نزديك طائف قرار داشت و سنگ سفیدى بود كه به صورت عام
پرستش مىشد« .منات» نیز خداى سرنوشت و پروردگارِ مرگ و اجل بود كه معبدش بین مكه و مدينه بود)4(.
آنان در آيین مذهبى و نحوه و چگونگى پرستش نیز دچار كجروى شده بودند .براى فرود آمدن باران چوبهايى
را به دم گاو بسته و آنها را آتش مىزدند تا گاو بر اثر سوختگى و اضطراب شبیه رعد و برق آسمان شود! آنها
اين عمل را در نزول باران مؤثر مىدانستند!! اگر مرد بزرگى فوت مىكرد ،شترى را در كنار قبر او در میان
گودالى حبس مىكردند و آب و علف به او نمىدادند تا جان سپرد و متوفى روز رستاخیز بر آن سوار شود و
پیاده محشور نگردد! به هنگام ورود به روستاها ،براى رفع ترس از ديو يا بیمارى وبا ،ده بار صداى االغ سر
مىدادند)5(.
افزون بر آنها قربانى نمودن گوسفندان براى بتها ،طواف به صورت برهنه ،زدن سوت و كف در كنار كعبه به
عنوان نماز:
«وَما كانَ صَالتُهُمْ عِنْدَ البَیْتِ اِلّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً»( )6و...
اَشكال انحرافى عبادت در عصر جاهلیت بود.
با كمال تأسف در دوران معاصر و جاهلیت مدرن نیز افزون بر پرستش الهههاى زنده انسانى ،حیوان پرستى،
شیطان پرستى ،بت پرستى (در جهان و به ويژه در كشور پهناور هندوستان همچنان رواج دارد) ،نژادپرستى،
ثروت و علم پرستى ،پرستش شهوت ،شهرت و تكنولوژى و ...آشكارا به چشم مىخورد .همچنین هم اكنون در
شكل و نحوه پرستش و آيینهاى مذهبى ،انحرافات شگفت انگیزى رايج شده است.
اكنون بشريت در عصر توسعه ارتباطات و پیشرفت تكنولوژىهاى پیچیده صنعتى ،دردِ دورى از خدا و فقدان
ارتباط بندگى و بحران معنويت را بیش از هر زمان ديگر احساس و تجربه نموده ،از مكاتب مادى و شعارهاى
به ظاهر انسانى ،سرخورده شده و با عطشى وصفناپذير در جستجوى دين ناب الهى است و درمان دردهاى
خويش را از آن انتظار دارد .بدون ترديد ،تنها دينى مىتواند كوير جان و روح تشنه بشريت و جهانیان را
سیراب سازد كه مالك و الگوى خويش را وحى و سیره حسنه پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم قرار دهد؛ زيرا
خداوند ،آن حضرت را الگو معرفى نموده است )7(.امام صادق علیه السالم نیز مىفرمايد« :من نمىپسندم فردى
از دنیا برود در حالى كه سنتى از سنتهاى پیامبر باقى مانده باشد كه او ،آن سنت را انجام نداده باشد»)8(.
با كمال تأسف ،اگر چه از ديرباز در بین مسلمانان توجه به قرآن و سیره معمول بوده است ،ولى برگزيدن سیره
به عنوان روش بندگى و شیوه انجام وظیفه و زندگى ،با بهانههايى مواجه بوده است .استاد مطهرى در اين باره
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چنین مىگويد« :ما ظلمى نظیر ظلمى كه در مورد قرآن كريم كردهايم ،در مورد سیره پیغمبر صلى اهلل علیه وآله
وسلم و ائمه اطهار علیهم السالم كردهايم .وقتى مىگويند پیامبر چنین بود ،مىگويیم او كه پیامبر بود! وقتى
مىگويند امام على علیه السالم چنین بود ،مىگويیم او كه على بود! تو ما را با على قیاس مىكنى؟ با پیامبر صلى
اهلل علیه وآله وسلم قیاس مىكنى؟ آنها كه ز آب و خاك دگر و شهر و ديار دگرند»
شهید مطهرى آنگاه با بیان اين نكته كه پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السالم نیز انسان هستند،
مىفرمايد« :ولهذا مىتوانند مقتدا باشند .اگر اين جور (بشر) نبودند ،امام و پیشوا نبودند )9(.اگر چه نبايد
فراموش نمود كه آنها از نظر كمال معنوى از فرشتگان نیز باالتر و واالتر هستند».
در میان مسائل دينى ،امور عبادى و معنوى ،از جايگاه خاصى برخوردار بوده و تبعیت از سیره حضرت رسول
در اين عرصه ضرورىتر است؛ از اين رو آن حضرت خود فرمودهاند« :صَلُّوا كَما رأيْتُمُونى اُصَلّى»؛ «آنگونه كه
من نماز مىگزارم ،شما نماز بگزاريد»)10(.
«وَخُذُوا عَنّى مَناسِكَكُمْ»؛ «مناسك عبادى خويش را از من فرا گیريد»)11(.
بدينسان بر عالمان ربانى كه پرچم هدايت مردم را به دوش گرفتهاند ،تبعیت از سیره حضرتش ضرورتى صد
چندان دارد؛ زيرا از يك سو كسب معرفت يقینى و تربیت نفس جز با انجام عبادت و احیاى ياد خدا در قلب
میسور نیست( )12و از سوى ديگر ،انجام صحیح وظايف اجتماعى در صورتى میسّر است كه انسان وظیفه
بندگى خود را به طور شايسته انجام دهد )13(.به ديگر سخن ،برقرارى ارتباط شايسته انسانى با خود و مردم،
منوط به تنظیم رابطه مناسب با خداست.
بدينرو امام على علیه السالم فرمودهاند« :مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنّاسِ اِماماً فَلْیَبْدأْ بِتَعْلیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلیمِ غَیْرِهِ وَلْیَكُنْ
تأْديبُهُ بِسیرَتِهِ قَبْلَ تَأديبِهِ بِلسانِهِ وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبُها اَحَقُّ بِالْاجْاللِ مِنْ مُعَلِّمِ النّاسِ وَمُؤدِّبِهِمْ».
«هر كس خويشتن را پیشواى مردمان قرار مىدهد ،بايد سازندگى را قبل از ديگران ،از خود آغاز كند و پیش از
آنكه از راه زبان به تربیت ديگران بپردازد ،بايد سیره و برخوردش آنان را ادب نمايد .آرى آنكه به تعلیم و
تأديب خويش مىپردازد ،از معلم و ادب كننده ديگران ،به احترام و بزرگداشت سزاوارتر است»)14(.
اينك به  14مورد از امور كلى سیره عبادى و معنوى رسول اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم اشاره مىشود.
وارزيستن 


.بنده
1

پیامبران به ويژه رسول اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم با جاللت قدر ،بندهوار مىزيستند و بندگى در همه احوال
و افعال و گفتار آنها مشهود بود )15(.در يكى از روزها زن بدزبانى از كنار رسول خدا عبور كرد .رسول خدا در
حال خوردن بودند و در پايین مجلس نشسته بودند .آن زن گفت :اى محمّد! مانند بندگان غذا مىخورى و چون
آنان مىنشینى! حضرت فرمود :آرى ،من بندهام و چه كسى از من بندهتر است؟()16
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از اين رو در راه انجام وظیفه بندگىِ خداوند ،حتى حیوانات را فراموش نمىكرد .امیرالمؤمنین علیه السالم
فرمودند:
«هنگامى كه پیامبر مشغول وضو گرفتن بود ،ناگهان گربه به خانه او پناه برد! پیامبر فهمیدند كه گربه تشنه است،
ظرف آب را به سوى گربه آوردند تا گربه از آن بنوشد .پس از آن ،پیامبر از باقى مانده آب ،وضو گرفتند»)17(.
آن حضرت براى خود شأن و منزلت و حقوقى بیش از يك انسان معمولى قائل نبودند .نه تنها آن حضرت بلكه
همه پیامبران الهى ،همواره و به شیوههاى مختلف ،مردم را فقط به سوى خداوند دعوت مىنمودند و رداى
جالل و عظمت را ،تنها اليق خداوند مىدانستند .قرآن كريم يك قاعده كلّى در اين زمینه بیان مىكند:
«ما كانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُوِتیَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِباداً لى مِنْ دُونِ اللَّه»؛ «هرگز انسانى كه
خداوند به او كتاب ،حكمت و نبوت عنايت فرموده ،حق ندارد به مردم بگويد بنده من باشید»)18(.
.2خلوتباخويشوگفتگوباخدا 

انسان براى اصالح و تهذيب ،به دورى گزيدن از غوغاى اجتماع و خلوت كردن با خويش نیاز دارد .در سیره
پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم آمده است« :كان النّبىُّ صلى اهلل علیه وآله وسلم يُحِبُّ الخَلْوَةَ بِنَفْسِهِ»؛
«همواره خلوت با خويشتن را دوست مىداشت»)19(.
«وَ كانَ كَثیراً ما يَنْظُرُ الى السَّماءِ»؛ «زياد به آسمان مىنگريست».
.حمدوستايشالهى 

3

حمد و ستايش الهى و شكر و سپاس در برابر نعمتهاى بیكرانش ،از وظايف انسان و نشانه كمال عقل و
معرفت اوست .در سیره پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم مىخوانیم« :كانَ رَسُولُ اللَّه صلى اهلل علیه وآله وسلم
يُحَمِّدُ اللَّهَ فى كُلِّ يَوْمٍ ثَالثَمِأَةٍ وسِتّینَ مَرَّةً».
«پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم در هر روز  360مرتبه خداوند را حمد مىكرد» )20(.آن حضرت به سجده در
محضر پروردگار توجه ويژه داشت )21(.حضرت صادق علیه السالم مىفرمايند« :شخصى نزد پیامبر صلى اهلل
علیه وآله وسلم آمد و عرض كرد :گناهانم زياد و عملم ضعیف است .حضرت فرمود :زياد سجده كن كه سجده
گناه را مىريزد همچنان كه باد ،برگ درختان را مىريزد»)22(.
.4استغفار 

هر چقدر معرفت انسان به عظمت و بلنداى مقام الوهیت ،بیشتر باشد ،خويش را در مقام بندگى با تقصیر و
كوتاهى بیشتر مىنگرد .به همین جهت در سیره پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم مىخوانیم« :كانَ رَسُولُ اللَّه
صلى اهلل علیه وآله وسلم يَتُوبُ اِلَى اللَّهِ فى كُلِّ يَوْمٍ سَبْعینَ مَرَّةً مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ»« .در هر روز هفتاد مرتبه استغفار
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مىكرد بدون آنكه گناهى مرتكب شده باشد» )23(.در برخى روايات آمده است كه آن حضرت هر روز و شب
صد مرتبه استغفار مىكرد )24(.پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم نمىنشست و برنمىخاست ،نمىآمد و نمىرفت
مگر آنكه مىفرمود« :منزّه است خداوند و ستايش او راست .از او طلب بخشش مىكنم و به سوى او توبه
مىكنم» )25(.به عالوه پیامبر از هیچ جلسهاى بلند نمىشد ،مگر آنكه  25مرتبه استغفار مىكرد هر چند كه آن
جلسه كوتاه بود)26(.
.5ذكرودعا 

در سیره پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم توجه و ياد خداوند و دعا نمودن در همه حاالت ،برجستگى خاصى
دارد .آن حضرت به هنگام خوابیدن )27(،ديدن طلوع آفتاب ،سفر( ،)28سوار شدن بر مركب( ،)29ورود به شهر
مقصد )30(،نگاه به آيینه )31(،غذا خوردن )32(،لباس پوشیدن و در يك كلمه ،در همه شئون و حاالت ،به ياد
خدا بوده و به خواندن دعاى مناسب و مخصوص آن حالت مىپرداخت .آن حضرت در هر جا وارد مىشد،
چنان فضاى مجلس را با معنويت نام و ياد خداوند عطرآگین مىنمود كه همگان با مشام جانِ خويش ،آن را
استشمام مىنمودند .از پیامبر در مورد اسم اعظم خدا پرسیده شد فرمودند« :همه اسمهاى خدا اعظم است پس
تو قلبت را از هر چه غیر خدا است خالى كن و او را به هر اسمى كه مىخواهى بخوان پس در حقیقت براى
خدا اسمى غیر اسم ديگر يعنى اسمهاى متفاوت نیست بلكه او با همه اسمائش يگانه خداى غلبه كننده
است»)33(.
البته دعا نمودن آدابى دارد كه بايد به آنها توجه نمود :پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم به هنگام دعا دستهايش را
بلند مىكرد و چون كسى كه غذا مىخواهد ،دعا مىكرد( )34و قبل از دعا مىفرمود« :سُبْحانَ رَبّىَ االَعْلى
الوَّهاب»)35(.؛ «پاك و منزه است خداى بلند مرتبه و بخشندهام».
مردى وارد مسجد شد و دو ركعت نماز خواند و از خدا حاجتى درخواست نمود .حضرت فرمود! اين بنده
عجله كرد .آنگاه مرد ديگرى آمد و دو ركعت نماز خواند سپس حمد و ثناى الهى را به جا آورد و بر پیامبر و
آل او صلوات فرستاد .حضرت فرمود :هر چه مىخواهى بخواه كه به تو عطا خواهد شد)36(.
.قرائتقرآن 
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قرائت قرآن دل را صفا مىبخشد و كدورتها و تیرگىهاى مادى را از قلب آدمى مىزدايد .قرائت قرآن ،دل و
گوش سپردن به كالم الهى است .در سیره پیامبر آمده است« :كانَ رَسُولُ اللَّه صلى اهلل علیه وآله وسلم يَقْعُدُ فى
الْحِجْرِ وَيَقْرَءُ الْقُرانَ»« .پیامبر در حِجر اسماعیل مىنشست و به تالوت قرآن مىپرداخت»)37(.
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.يادقيامتومرگ 

7

پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم با ايمان و باور كامل ،به ياد مرگ و قیامت و در حالت انتظار برپايى آن بود و در
وقت وزيدن بادهاى زرد و يا سرخ و سیاه ،رنگش تغییر مىكرد و زرد مىشد تا آنگاه كه قطره بارانى از آسمان
مىچكید ،رنگش به حال عادى برمىگشت و مىفرمود :رحمت به سوى شما آمد )38(.آن حضرت همواره از
شرّ فتنه قبر به خدا پناه مىبرد( )39و به اصحابش زياد سفارش مىكرد كه به ياد مرگ باشند كه مرگ در هم
كوبنده لذتها و فاصله اندازنده بین شما و شهوات است)40(.
پیامبر در تشییع جنازه كه انسان را به ياد مرگ و آخرت مىاندازد ،حضور مىيافت( )41و گاه در كنار قبر چنان
مىگريست كه لباسش تر مىشد و به حاضران مىفرمود :برادران من! براى چنین روزى خودتان را آماده
كنید!()42
وقتى كه پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم سخنرانى مىكرد و نامى از قیامت مىبرد ،صدايش بلند و گونههايش
سرخ مىشد؛ گويا از هجوم يك لشكر بیم مىدهد و مىفرمود :قیامت ،صبح و شام با شماست! سپس مىفرمود:
«من و قیامت مثل اين دو «انگشت سبابه» هستیم»)43(.
.طهارتووضوىدايم 

8

پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم پاك و پاكیزه مىزيست و دستور مىداد كه از ترشح بول و همه نجاسات پرهیز
شود ) 44(.پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم نه تنها خود همواره با طهارت بود و حتى براى خوردن غذا يا خواب
وضو مىگرفت ،بلكه به ديگران نیز آن را سفارش مىفرمود )45(.سلمان فارسى از رسول خدا صلى اهلل علیه
وآله وسلم روايت نموده كه ايشان فرمودند« :كسى كه با طهارت و وضو بخوابد ،همانند كسى است كه شب را
تا به صبح در حال عبادت ،شب زندهدارى كرده باشد» )46(.شخصى به پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم از كمى
رزق شكايت كرد .حضرت فرمود« :همیشه با طهارت باش كه روزى تو افزون مىگردد .آن شخص همین كار را
كرد و رزقش زياد گرديد»)47(.
.9اقامهنماز 

پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم آن قدر نماز مىگزارد كه پاهاى مباركش متورّم مىگرديد و مىفرمود :آيا بنده
شكرگزار خدا نباشم؟( )48آن حضرت دو برابر نمازهاى واجب ،نماز مستحبى اقامه مىكرد )49(.ايشان به اقامه
نماز شب و نماز جمعه اهتمام داشت .آداب اقامه نماز آن حضرت چنین بود:
الف .مسواك :پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم براى هر نماز يك بار مسواك مىزد )50(.مىفرمود« :دو ركعت
نماز با مسواك از  70ركعت نماز بدون مسواك بهتر است»)51(.
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ب .طهارت ،آراستگى و استفاده از عطر و مشك :پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم به تزيین خويش به ويژه
هنگام حضور در مسجد توجّه داشت؛ خود را با روغن ،تزيین مىنمود )52(،محاسن خود را رنگ مىكرد)53(،
لباس سفید مىپوشید و از رنگ تیره مگر در سه چیز (كفش ،عمامه و كساء) كراهت داشت )54(.خويش را با
مشك و عطر خوشبو مىساخت)55(.
ج .اقامه نماز در ابتداى وقت فضیلت :حضور منظّم و برگزارى نماز در اول وقت ،سنت و نشانه رعايت ادبِ
نماز است .پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم مىفرمود« :بهترين عمل نزد خدا ،اقامه نماز در اول وقت است»)56(.
د .اقامه نماز در مسجد و توجه و دعا هنگام ورود به آن :سیره مبارك پیامبر آن بود كه همواره نماز را در مسجد
اقامه مىكرد و همگان به ويژه همسايگان را براى حضور در مسجد ترغیب مىنمود و با صراحت اعالم
مىفرمود :براى كسى كه بدون عذر در مسجد با مسلمانان نماز نمىخواند ،نمازى نیست )57(.اين تأكید در
حضور يافتن در نماز جماعت صبح و عشا بیشتر بود( )58و به گونهاى بود كه امام صادق علیه السالم
مىفرمايد :پیامبر تصمیم گرفت خانههاى كسانى را كه در منزل نماز مىخوانند و به نماز جماعت حاضر
نمىشوند ،با هیزم آتش بزند .مردى نابینا آمد و عرض كرد :من نابینايم و چه بسا صداى اذان را مىشنوم ولى
كسى نیست كه مرا به مسجد راهنمايى كند تا با شما نماز بخوانم .پیامبر فرمود :بین مسجد و خانهات يك
ريسمان بكش و دست خود را به آن بگیر و به نماز جماعت حاضر شو )59(.آن حضرت به اصحاب مىفرمود:
«به همسرانتان نیز اجازه بدهید تا به مسجد بروند» )60(.هر گاه داخل مسجد مىشد مىفرمود:
«اَللّهُمَّ افْتَحْ لى اَبْوابَ رَحْمَتِك»؛(« )61خدايا درهاى رحمت خود را بر من بگشا».
ه .اذان و اقامه :پیامبر زودتر به مسجد مىآمد و به محض دخول وقت ،به بالل مىگفت :ما را راحت نما)62(.
امام على علیه السالم مىفرمايد :پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم وقتى كه وارد مسجد مىشد ،مىنشست تا بالل
اذان بگويد )63(.براى پیامبر اذان مىگفتند ،ولى اقامه را خودش مىگفت)64(.
و .منظم ساختن صفوف نماز جماعت :ابن مسعود مىگويد« :پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم در نماز با دست
خود ،شانههايمان را مىگرفت و مىفرمود :صفوف خود را منظم كنید و پیش و پس نايستید كه دلهايتان
اختالف پیدا مىكند» )65(.نیز مىفرمود« :وقتى براى اقامه نماز جماعت برمىخیزيد ،صفهايتان را منظم نمايید و
جاهاى خالى را پُر كنید»)66(.
ز .دعاى استفتاح و استعاذه قبل از آغاز حمد :پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم در آغاز نماز پس از تكبیرةاالحرام
و قبل از قرائت سوره حمد مىفرمود:
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«وَجَّهْتُ وَجْهى لِلَّذى فَطَرَ السَّماواتِ والْاَرضَ حَنیفاً وَما اَنَا مِنَ الْمُشْرِكینَ اِنَّ صَالتى وَ ُنسُكى وَمَحْیاىَ وَمَماتى للَّهِ
رَبِّ الْعالَمینَ الشَريكَ لَهُ وَبِذلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمینَ»( )67سپس قبل از قرائت سوره حمد استعاذه نموده،
مىفرمود« :اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجیمِ»()68
ح .گفتن بسمله با صداى بلند :پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ» را بلند ادا نموده در
توضیح علت آن فرمود« :جبرئیل وقتى نماز را به من تعلیم مىنمود «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» را قرائت كرد و
آن را با صداى بلند ادا نمود»)69(.
ط .قرائت سورههاى مختلف در نماز :پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم در نمازهاى گوناگون پس از حمد،
سورههاى مختلفى را قرائت مىفرمود؛ صبح سورههاى نبأ و غاشیه و قیامت و امثال اين سورهها ،در نماز ظهر
سورههاى شمس و غاشیه و مانند اين سورهها ،در نماز مغرب توحید و نصر و زلزال و در نماز عشا مانند ظهر
و عصر و مغرب عمل مىكرد)70(.
پیامبر در نماز جمعه سورههاى جمعه و اعلى يا منافقون( )71و در نماز صبح روز جمعه الم تنزيل و تبارك را
مىخواند )72(.پیامبر سوره حمد و سورههاى فوق را با صدايى بلند ،زيبا( )73و آيه ،آيه مىخواند)74(.
ى .قنوت در نماز :قنوت ،سنت پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم بود .زراره مىگويد :به حضرت امام باقر
علیه السالم عرض كردم :شخصى قنوت نماز را فراموش كرده و در میان راه يادش آمد .حضرت فرمود :به
سمت قبله رو كند و آن را بخواند .سپس فرمود« :من دوست ندارم كسى از سنت پیامبر رو بگرداند يا آن را
ترك كند»)75(.
ك .سه تكبیر بعد از هر نماز :مفضل بن عمر مىگويد :به حضرت صادق علیه السالم عرض كردم :چرا نمازگزار
پس از نماز سه بار تكبیر مىگويد و دستهاى خود را باال مىآورد؟ حضرت فرمود« :چون پیامبر وقتى كه مكه
فتح شد ،نماز ظهر را با اصحاب خود نزد حجراالسود خواند و وقتى سالم داد ،دستهايش را باال برد و سه
مرتبه تكبیر گفت و چنین فرمود»:
«ال اله اال اللَّه وحدَه وحدَه وحدَه اَنْجَزَ وَعدَه وَنَصَرَ عبدهُ واَعَزَّ جُندَهُ وغَلَبَ وحدَهُ فَلَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمدُ يُحیى
ويُمیتُ و هُو عَلى كلّ شىءٍ قديرٌ» .سپس رو به اصحاب كرد و فرمود« :اين تكبیر را پس از هر نماز واجب فرو
نگذاريد و هر كس كه پس از نماز چنین كند و اين ذكر را بگويد ،مثل آن است كه وظیفه خود را در رابطه با
شكر الهى در مورد تقويت اسالم و لشكرش به جا آورده است»)76(.
ل .خواندن تعقیبات بعد از نماز :انس بن مالك مىگويد؛ پیامبر پس از نماز دعا مىخواند و مىگفت :خدايا من
از علمى كه سودمند و قلبى كه خاشع نیست و نفسى كه سیر و دعايى كه مستجاب نمىشود ،به تو پناه مىبرم.
خداوندا! از اين چهار امر به تو پناه مىبرم(.)77
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م .آرامش هنگام نماز :پیامبر فرمود :بدترين دزدى آن است كه انسان از نماز خود بدزدد .على علیه السالم
عرض كرد :چگونه از نماز مىتوان دزديد؟ فرمود :كسى كه ركوع و سجود نمازش را كامل به جا نمىآورد ،دزد
نماز است و نزد خدا نابود مىباشد )78(.و فرمود:
«مِنْ تَمامِ الصَّلوةِ سُكُونُ الْاَطْرافِ»؛ «يكى از نشانههاى كامل بودن نماز ،آرامش اعضا و جوارح است»)79(.
ن .پرهیز از طوالنى شدن نماز :سیره پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم در اقامه نماز جماعت آن بود كه در عین
آرامش ،كمال و صحّت ،حال ضعیفترين مأمومین را رعايت مىكرد .اَنَس در اين باره مىگويد:
«ما صَلَّیْتُ وَراءَ اِمامٍ قَطُّ اَخَفَّ صَالتاً وَالاَتَمَّ مِنَ النَّبى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَالِهِ»؛ «هیچ گاه پشت سر هیچ امامى نماز
نگذاردم كه نمازش از پیامبر كوتاهتر و كاملتر باشد» )80(.پیامبر وقتى كه در نماز صداى طفلى را مىشنید ،نماز
را كوتاه مىخواند تا مادر به سوى بچهاش برود)81(.
س .حضور قلب« :برگزارى نماز براى احیاى ذكر و ياد خدا در قلب آدمى است» )82(.امام على علیه السالم
مىفرمايد :روزى پیامبر مردى را ديد كه در نماز با ريش خود بازى مىكرد ،فرمود:
«اِنَّهُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوارِحُهُ» «اگر قلبش خاشع مىبود ،اعضا و جوارح او نیز خشوع مىداشت)83(.
به چپ و راست نگريستن و به غیر خدا التفات و توجه نمودن در نماز نیز ناپسند است .پیامبر مىفرمايد:
«ال تَلْتَفِتُوا فى صَالتِكُمْ فَاِنَّهُ الصَالةَ لِمُلْتَفِتٍ»؛ «مبادا در نماز به راست و چپ يا به اشیا يا افراد ديگر التفات كنید؛
زيرا نماز كسى كه به غیر خدا التفات مىكند ،نماز نیست» )84(.در روايات ديگر نیز پیامبر صلى اهلل علیه وآله
وسلم مىفرمايد:
«مَنْ عَرَفَ مَنْ عَلى يَمینِهِ وَشِمالِهِ مُتَعَمِّداً فِى الصّالةِ فَالصَالةَ لَهُ»؛ «هر كس در نماز ،شخصى را كه سمت راست
يا چپ اوست از روى عمد بنگرد و بشناسد پس نمازش كامل نیست»)85(.
ع .اقامه نماز به صورت وداع گونه :اقامه نماز به گونهاى كه گويا آخرين نماز است ،از سنتهاى پیامبر است.
مردى از پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم درخواست نمود ،اى پیامبر خدا! به من نكتهاى بیاموز ولى مختصر
بگوى .فرمود« :هر گاه براى نماز برخاستى ،به صورتى نماز بگزار كه گويا با نماز وداع مىكنى» )86(.روزى
پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم داخل مسجد شد ،انس بن مالك را ديد كه نماز مىخواند و به اطراف نگاه
مىكرد ،فرمود« :اى انس ،نماز را مانند كسى بخوان كه قصد خداحافظى دارد و ديگر نماز نخواهد خواند.
نگاهت را به موضع سجدهات بیانداز به گونهاى كه افراد راست و چپ را نبینى و نشناسى و بدان كه تو در
پیشگاه كسى هستى كه تو را مىبیند و تو او را نمىبینى»)87(.
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ف .بینى را به خاك گذاشتن :اين كار عالمت خضوع و مستحبّ است .پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم روزى
مردى را ديد كه فقط به پیشانى سجده مىنمود به او فرمود« :ضَعْ اَنْفَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ»؛ «بگذار بینى تو هم با تو
سجده كند»)88(.
ض .پرهیز از خمیازه و چُرت :خمیازه كشیدن عالمت سستى و خواب آلودگى نشانه عدم حضور قلب است؛
بنابراين بايد در نماز از آن پرهیز نمود .پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم مىفرمايد:
«اِيّاكُمْ وَشِدَّةَ التَثاؤُبِ فِى الصّالةِ فَاِنَّها عَوَّةُ الشَیْطانِ»؛ «از دهان دره نمودن در نماز بپرهیزيد كه كار شیطان
است» )89(.وقتى از امام صادق علیه السالم سؤال شد :مفهوم آيه شريفه «وَالتَقْرَبُوا الصَّالةَ وَاَنْتُمْ سُكارى»؛ «به
نماز نزديك نشويد در حالى كه مست هستید»( ،)90چیست؟ فرمودند :مراد مستى و بىحالى ناشى از خواب
است)91(.
ق .چشم را نبستن :ادب حضور در پیشگاه خداوند ،اقتضا مىكند آدمى با چشم باز ولى با خشوع تامّ ،در
محضر ربوبى حاضر شود .پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم مىفرمايد« :آنگاه كه يكى از شما براى نماز
برمىخیزد ،چشمش را نبندد»)92(.
ر .بعد از نماز رو به مردم نمودن :پیامبر اكرم صلى اهلل علیه وآله وسلم وقتى نماز را تمام مىكرد ،صورتش را به
سوى مردم برمىگرداند و رو به روى مردم مىنشست)93(.
دارىواقامهنمازشب 


.شبزنده
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پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم به اقامه نماز شب اهمیت بسیار مىدادند؛ زيرا خداوند به او چنین فرمان داده
بود:
«وَمِنَ اللّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً»؛ «و پاسى از شب را بیدار و متهجّد باش و
نافله شب را بر پا دار؛ باشد كه خداوند تو را به مقام محمود (شفاعت) مبعوث گرداند» )94(.اين دستور الهى،
در سوره مزّمل با تفصیل بیشترى مورد تأكید قرار گرفته است .امام باقر و امام صادقعلیهما السالم در مورد
كیفیت نماز شب آن حضرت مىفرمايند« :پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم در شب ،سه مرتبه از خواب
برمىخاست ابتدا به افقهاى آسمان نگاه مىكرد و پنج آيه آخر سوره آل عمران را تالوت مىفرمود و سپس نماز
شب را اقامه مىفرمود» )95(.آن حضرت اصحاب را نیز براى انجام نماز شب تشويق مىكردند؛ اَنَس بن مالك
مىگويد :از پیامبر شنیدم كه مىفرمود« :دو ركعت نماز در دل شب ،نزد من از دنیا و آنچه در آن است
محبوبتر است»)96(.
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حضرت امام صادق علیه السالم از پدرانش نقل مىفرمايد :بیابان گردى به نام قلیب نزد پیامبر آمد و عرض كرد:
من براى حج آماده شدم ،ولى قادر به انجام حج نشدم .حضرت فرمود« :به نماز جمعه برو كه حج فقیران
است»)97(.
.روزهوعبادتماهرمضان 
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يكى از عوامل مهم خودسازى ،روزه گرفتن است .روزه ،هیجانات شهوانى را كنترل و زمینه رشد و تعالى
معنوى را در انسان افزايش مىدهد .به همین جهت در تمام اديان الهى روزه تشريع شده است )98(.در سیره
پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم چنین مىخوانیم« :كانَ رَسُولُ اللَّهِ يَصُومُ الْاِثْنَیْنَ وَالْخَمیس» «پیامبر همواره
روزهاى دوشنبه و پنج شنبه را روزه مىگرفت)99(.
پیامبر دو ماه شعبان و رمضان را روزه مىگرفت و آن دو را به هم متصل مىساخت ،ولى ديگران را از اين كار
نهى مىكرد و مىفرمود« :اينها دو ماه خدايند و كفاره گناهان قبل و بعد خود هستند» )100(.البته بايد توجه
داشت كه حقیقت روزه با پرهیز از گناهان حاصل مىشود؛ پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم در خطبهاى فرمود:
« كسى كه روزه ماه مبارك رمضان را بگیرد و براى رضا و تقرّب به خدا سكوت كند و گوش و چشم و زبان و
دامن و اعضاى خود را از دروغ و غیبت و گناه حفظ كند ،زانوانش ،زانوى حضرت ابراهیم علیه السالم را لمس
كند»)101(.
روزى از روزها پیامبر شنید كه زنى به كنیز خود فحش و ناسزا مىدهد در حالى كه روزه بود! پیامبر آن زن را
احضار كرد و برايش غذا آورد و فرمود :بخور! زن گفت :من روزهام! فرمود :تو چگونه روزهاى در حالى كه به
كنیزت ناسزا گفتى؟ روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست)102(.
زمانى كه ماه رمضان فرا مىرسید ،نخست پیامبر دعا مىكرد )103(،آنگاه اسیران را آزاد كرده و به هر فقیر و
سائلى چیزى مىبخشید )104(.در طول ماه رمضان بر نماز خود مىافزود( )105و هنگام افطار دعا نموده،
مىفرمود:
«اللهُمَّ لَكَ صُمنا وعَلى رِزْقِكَ اَفْطَرنا فَتَقَبَّلْهُ مِنّا»...؛ «خدايا براى تو روزه گرفتیم و با رزق تو افطار كرديم ،پس از
ما بپذير» .تشنگى تمام شد و عروق و رگها تر شدند و اجر و پاداش باقى ماند )106(.به احیاى شب قدرش
فوق العاده اهتمام داشت و در شب بیست و سوم ماه مبارك رمضان آب به صورت خانوادهاش مىپاشید تا بیدار
بمانند( )107و در مورد خوابیدن يا غفلت در شب قدر هشدار مىداد( )108و در پايان ماه با آن وداع
مىنمود)109(.
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اعتكاف كه به معناى اقامت در مسجد و فاصله گرفتن از تمام اشتغاالت دنیوى و فارغ ساختن خويشتن براى
عبادت است ،در سیره پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم جايگاه مهمى دارد كه بايد پیروى از آن احیا شود:
«كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل علیه وآله وسلم اِذا كانَ الْعَشْرُ االَواخِرُ اِعْتَكَفَ فِى الْمَسجِدِ»؛ پیامبر صلى اهلل علیه وآله
وسلم دهه آخر ماه رمضان را در مسجد اعتكاف مىكرد )110(.حضرت امام صادق علیه السالم مىفرمايد:
«وقتى دهه آخر ماه مبارك رمضان فرا مىرسید ،پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم كمر همت را براى عبادت
مىبست و از زنان كنارهگیرى مىكرد و شب را براى عبادت و احیا قرار مىداد»)111(.
.انفاق 

14

يكى از عبادات مهمى كه نقش بسیار زيادى در تعالى و رشد اخالقى و توجه دادن آدمیان به آخرت دارد ،انفاق
و اطعام است .پیامبر صلى اهلل علیه وآله وسلم گوسفندى را در خانه عايشه ذبح كردند .فقراى مدينه آگاه و
مطلع شدند ،خدمت ايشان رسیدند و خواستند كه سهمى ،از آن براى ايشان قرار دهند؟ پیامبر هم به هر كدام
قسمتى از قربانى مىدادند ،شب هنگام پیامبر از عايشه پرسیدند :چه مقدار از گوسفند باقى مانده است؟ عايشه
گفت :فقط گردن گوسفند باقى است! فرمود :بگو همهاش باقى است ،مگر گردنش )112(.پیامبر صلى اهلل علیه
وآله وسلم همواره به ديگران نیز مىفرمود« :يكى از سببهاى بخشش الهى ،اطعام ديگران است»)113(.
امید است خداوند ما را به پیروى از سیره مبارك آن حضرت موفق گرداند.
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