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نگاهـی بـه نمـاز و سـيره عبادی
امام حسن مجتبی(ع)
(ع)

ُحسـن َحسـن

ستاد اقامه نماز

بهترین لباس برای نماز
امام حسن (ع) هنگام نماز ،بهترین لباسهایش را میپوشید.
پرسیدند ای فرزند رسول خدا چگونه است که وقت نماز بهترین
لباس خود را میپوشید؟ امام فرمود« :ان اهلل َج ُ
ب
میل و یُحِ ُّ
الجمال ،فات ََج َّم ُل ل َِربّی» «خداوند زیباست و زیبایی را دوست
دارد و من خودم را برای خدایم میآرایم» .آنگاه امام این آیه را
ُ
تالوت فرمودُ :
ِند ُک ّل مسجدٍ» (سوره اعراف ،آیه
«خ ُذوا
زینتکم ع َ
« )3زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید» .در
حدیث میخوانیم کسی که لباس زیبایی بر تن دارد اگر به هنگام
نماز لباس را بیرون آورده نماز بخواند به خدا توهین کرده است.
هنگام ورود به مسجد
رسول خدا (ص) فرمود« :مؤمن در مسجد مثل ماهی در آب است
و منافق مثل پرنده در قفس» امامحسن(ع) از کودکی به مسجد
انس داشت و زمانی که به مسجد میرسید ،سرش را به سوی
آسمان بلند میکرد و میگفت« :خدایا مهمان تو به خانهات آمده.
ای محسن ،گنهکار به محضرت بازگشته ،پس به لطف و کرمت از
گناهانم درگذر ای کریم».
سفارش خانواده به نماز
امام حسن (ع) فرمود« :رحمت خدا بر کسی که خود و اهل
خانهاش را پند دهد و بگوید :ای اهل خانه نمازتان نمازتان ،زکاتتان

زکاتتان ،بینوایان بینوایان ،همسایگان همسایگان» امید است که خدای
بزرگ این خانواده را در پوشش رحمت خود در قیامت گردآورد ،چرا
که خداوند یکی از پیامبرانش را ستایش کرده ،میفرماید« :و کان یأمر
اهله بالصلوه و الزکوه و کان عند ربه مرضیاً» (سوره مریم آیه  « )55او
خانوادهاش را به نماز و زکات امر میکرد و او مورد پسند خدایش بود».
تأثیر نماز مادر
امام حسن (ع) میفرماید« :شب جمعهای مادرم را دیدم که در محراب
عبادت ایستاده بود و تا سپیده صبح در رکوع و سجود بود و میشنیدم
که برای مؤمنین و مؤمنات دعا میکرد ،نام آنها را میبرد ،اما برای
خود دعا نمیکرد ،گفتم«:ای مادر چرا برای خود دعا نمیکنی» !
فرمود« :فرزندم! الجار ثم الدار» «اول همسایه سپس اهل خانه».
چند سخن از امام حسن(ع)
« .1اذا اضرت النوافل بالفریضه فارفضوها» هرگاه نمازهای مستحبی به
نمازهای واجب ضرر رساند ،نماز مستحبی را ترک کنید.
شی» «هر کس بندگی خدا کند،
َ « .2من عبداهلل ،عبداهلل ل َ ُه ُک َّل ٍ
خداوند همه چیز را بنده او گرداند».
« .3واخشوا اهلل بالتقوی و تقربوا الی اهلل بالطاعه» «با تقوی خشیت خدا
را پیجویی کنید و با طاعت به خدا نزدیک شوید».
« .4انـا الضامـن لمـن لـم یهجـس فی قلبـه اال الرضـا ان یدعـوا اهلل
فیسـتجاب لـه»« .مـن ضامن کسـی هسـتم که جـز رضای خـدا در
قلبـش نیسـت ،آن گاه کـه خـدا را بخواند ،مسـتجاب میشـود».
« .5من ادام االختالف الی المسجد اصاب احدی ثمان :آیه محکمه و
اخا مستفادا و علما مستطرفا و رحمه منتظره و کلمه تدله علی الهدی
او ترده عن ردی و ترک الذونوب حیاء او خشیه».
«کسی که مرتب به مسجد رفت و آمد کند ،هشت فایده به او رسد:
رهنمودی قرآنی ،برادری سودبخش ،دانشی تازه ،رحمتی مورد انتظار،
سخنی سودمند و راهنما یا بازدارنده از یک آسیب ،ترک گناهان از
روی شرم و حیا ،یا به خاطر ترس از خدا».
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