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نماز، بی بهانه!

در  چه  و  دنیایی اش  حیات  زمان  در  چه  را  زین الدین  مهدی  شهید 
خاطرات بعد از شهادتش، به تقید به نماز اول وقت می شناسند. او به نماز 
عشق می ورزید و موقعی که وقت اذان می شد از مهم ترین کارهای خود 

دست می شست و در هر نقطه ای که بود به نماز می ایستاد.

علی بن ابی طالب؟ع؟،   17 لشکر  دالور  فرمانده  زین الدین،  مهدی 
وقت  اول  نماز  به  می کرد  دعوت  خود  نیروهای  از  سخنرانی هایش  در 
با  به طور معمول، جلساتی که  باشند.  بیشتری داشته  اهتمام  و جماعت 
اذان می رسید. برای همین  فرماندهان داشت، طوالنی می شد و به وقت 
بعضی نیروها بهانه می آوردند که ممکن است به نماز جماعت نرسند و 

بهتر است هرکس نماز خودش را بخواند.

مهدی زین الدین برای این موضوع فکری کرد. او با یکی از روحانیان 
حاضر در لشکر هماهنگ کرد تا به محض آغاز اذان و اتمام جلسه، خودش 
را به اتاق جلسات برساند و نماز جماعت را همان جا برای فرماندهان 
و مسئوالن اقامه کند. این طوری دیگر کسی نبود که از نماز جماعت جا 

بماند.1

ــهید  ــرداران ش ــرة س ــرات کنگ ــیو خاط ــن، آرش ــدی زین الدی ــهید مه ــرزم ش ــل از: هم ۱  . به نق
ــم. ــتان ق اس
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گردان عاشورایی 

در »بهمن شیر« سردی هوا تا حدی بود که سرما تا مغز استخوان نفوذ 
می کرد. چند روز در روشنی هوا در بهمن شیر غواصی کردیم و بعدش 
که  را  عشا  و  مغرب  نماز  شد.  منتقل  شب  تاریکی  به  آموزش ها  همة  
طرف  دو  آب.  به  می زدیم  و  می خوردیم  مختصری  شام  می خواندیم، 
بهمن شیر غواصی می کردیم و آموزش می دیدیم. یک ساعت مانده به نماز 
صبح کارمان تمام می شد؛ آن وقت در مسجد گردان جای سوزن انداختن 
نبود. گردان 410 به نماز شب می ایستاد. اگر ناآشنا بودی، گمان می کردی 
جای  مسجد  انتهای  در  متوسلیان  احمد  حاج  می خوانند.  جماعت  نماز 
مخصوص به خود داشت. فرش را کنار می زد و روی خاک ها می نشست، 
گردن کج می کرد و نماز شب می خواند. انگارنه انگار این همان آدمی است 
که تا ساعتی قبل با آن هیبت مردانه کنار ساحل قدم می زد و ضعف هایمان 

را تذکر می داد. 

دعا، زیارت و نماز شب برنامة  اصلی کارمان بود. وقتمان را با نماز اول 
بود.  نیروها حساس  نماز شِب  احمد روی  تنظیم می کردیم. حاج  وقت 

افتخار می کرد همة  گردانش نماز شب می خوانند. خودش هم مقید بود.1

۱ . همان، ص46ـ48.
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تماسی از طرف خدا!

بحث ها حسابی داغ شده بود و با قدرت و جدیت ادامه داشت. ناگهان 
مورد  موضوع  اهمیت  آنکه  برای  و  حاضران  به  کرد  رو  رجایی  شهید 

نظرش را اثبات کند، پرسشی را طرح کرد:

اگر االن به من اعالم کنند که ازطرف مقامات باال تماس گرفته اند و من 
برای کار مهمی باید بیست دقیقه با آنان مکالمه کنم، شما اجازه می دهید 
جلسه را موقّتًا ترک کنم و دوباره برگردم؟ همه با تعجب جواب دادند: 
این چه فرمایشی است جناب نخست وزیر! شما اختیار دارید. خوب کار 
مهمی است البد، بروید جواب تماس را بدهید؛ بعد ما در خدمت شما 

هستیم.

شهید رجایی لبخندی زد و گفت: االن دستگاه بیسیم الهی )اذان( خبر 
انجام  را  مأموریت  این  باید  االن  ما  است.  ظهر  فریضة  ادای  وقت  داده 
بدهیم و آن را مهم ترین کار خود بدانیم. رجایی این حرف را زد و بلند 

شد و به نماز ایستاد. دیگران هم پشت سر او به نماز ایستادند.1

۱  . حسن عسکری راد، رمز جاودانگی
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خادم خدا 

اقامه  آن  در  نماز جماعت  نه  و  امام جماعت داشت  نه  آبادی  مسجِد 
این حرف ها نداشت. خودش راه  به  می شد. عبدالحسین برونسی کاری 
می افتاد و به مسجد می رفت. گاهی فقط خودش بود و خدای خودش؛ 
اما چراغ مسجد روشن می شد. عبدالحسین گوشه ای می ایستاد و با خدا 

به راز و نیاز می پرداخت.

شور و حالش در نماز تماشایی بود. من گاهی کشیک می کشیدم، فقط 
تماشای  آن وقت  ببندد.  قامت  و  بایستد  گوشه ای  بیاید،  او  اینکه  برای 
حال وهوای او لذتی وصف ناشدنی داشت. باز بودن درِ مسجد و روشن 
بودن چراغ آن، بعضی وقت ها عده ای را کنجکاو می کرد و به آن سمت 
می کشاند. گاهی چند نفری آستین باال می زدند و وضویی می ساختند و 

به نماز می ایستادند.

عبدالحسین خودش را با نماز وفق داده بود. فرقی هم برایش نمی کرد؛ 
وسط عملیات و آتش دشمن وقتی می فهمید وقت نماز شده، بی اعتنا به 
آنچه دوروبرش می گذرد، به نماز می ایستاد. نماز خواندنش طوری بود که 

انگار کاری مهم تر از آن ندارد.1

۱ . سعید عاکف، خاک های نرم کوشک، ص34؛ سیدعلیرضا مهرداد، گلبو، ص120و ص157.
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حرف آخر 

تقیّد عبدالحسین برونسی به نماز اول وقت، بقیه را هم ترغیب می کرد 
تا دست از کارهایشان بکشند و نماز بخوانند. این روِش تبلیِغ غیرمستقیم 
او بود؛ ولی از تذکر مستقیم و البته دوستانه هم غافل نمی ماند. به رفقا و 
دوستانش با مهربانی یادآوری می کرد نماز اول وقت را فراموش نکنند و 

از ثوابش محروم نمانند.

چهارراه  سر  برمی گشتم.  عقب  به  لنگان لنگان  و  بود  خورده  تیر  پایم 
خندق، عبدالحسین را دیدم. وضعیتم را که دید گفت: کمی دیگر به عقب 

بروی بچه های امدادگر را می بینی. آنان به تو کمک خواهند کرد.

پرسید:  و  کرد  مکثی  بودم؛  نشده  دور  قدمی  چند  هنوز  کردم.  تشکر 
نمازت را خوانده ای؟! برایم جالب بود که زخمی شدن و خون ریزی پایم 

را عذری برای تأخیر در نماز نمی دانست. گفتم: هنوز نه.

توصیه کرد: اول نمازت را بخوان بعد برو عقب.

به  دارم.  یادگار  به  برونسی  شهید  از  که  است  جمله ای  آخرین  این 
اورژانس که رفتم خبر شهادتش را آوردند.1

۱  . سعید عاکف، خاک های نرم کوشک، ص34؛ سیدعلیرضا مهرداد، گلبو، ص120و ص157..
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فرود برای معراج 

به  مدام  صیاد  دیدم  بودیم.  کردستان  آسمان  در  هلیکوپتر،  بر  سوار 
موقع  االن  گفت:  پرسیدم،  را  کارش  علت  وقتی  می کند.  نگاه  ساعتش 

نمازه. بعدش هم به خلبان اشاره کرد که همین جا فرود بیا!

مقصد  تا  بدین  اجازه  اگه  نیست؛  امن  زیاد  منطقه  این  گفت:   خلبان 
صبر کنیم. گفت: اشکالی نداره؛ ما باید همین جا نماز بخونیم! هلیکوپتر 
نشست. صیاد با آب قمقمه ای که داشت، وضو گرفت و به نماز ایستاد؛ 

ما هم به او اقتدا کردیم.1

۱  . برگرفته از: احمد دهقان، ناگفته های جنگ
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کار بر مدار نماز  همه 

پایه گذار  به عنوان  از شهید صیاد شیرازی  قدیمی های جنگ،  از  خیلی 
یاد می کنند.  ارتش جمهوری اسالمی  فرماندهان  بین  اول وقت در  نماز 
متوجه  وقتی  نظامی  جلسات  مهم ترین  در  ایشان  است.  همین  هم  حق 
وقت نماز می شد، جلسه را به طور موقت خاتمه می داد، وضو می گرفت و 
به نماز می ایستاد. این حرکت ایشان باعث می شد سایر فرماندهان هم به 
اقامة نماز اول وقت، دقت و اهتمام بیشتری از خود نشان بدهند. آنان نیز 
نه تنها خودشان وضو می گرفتند و پشت سر صیاد می ایستادند، بلکه این 
روش شهید صیاد را در یگان های خود و در جلسه با فرماندهان رده های 

زیردست خویش تکرار می کردند.1

۱  . برگرفته از: احمد دهقان، ناگفته های جنگ
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حرکت در مسیر نماز 

شهید صیاد شیرازی عالوه بر اینکه خود به نماز اول وقت اهتمام داشت، 
در ترویج نماز اول وقت نیز کارهای مهمی انجام می داد. یکی از آن کارها 
دستور ایشان برای تنظیم برنامة حرکت قطارهای ارتش با وقت اذان بود. 
امیر سرافراز ارتش حزب اهلل دستور داده بود قطارهای حمل نیرو، طوری 
حرکت خود را برنامه ریزی کنند که ابتدای اذان و در وقت نماز در یکی از 
ایستگاه های بین راهی باشند و بتوانند توقف کنند. این اقدام برای نیروها 
یادآور  آنان  به  نماز اول وقت را  و سربازها جالب توجه بود و اهمیت 

می شد.1

۱  . برگرفته از: احمد دهقان، ناگفته های جنگ
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حرف حساب! 

یک روز در یکی از قرارگاه ها شهید صیاد شیرازی از من پرسید فالنی، 
به  من  است؟  به چه صورت  نماز جماعت  در  رزمنده ها  میزان شرکت 
بیشتر رزمنده ها در نماز جماعت ظهر و عصر، و مغرب و  ایشان گفتم 
عشا شرکت می کنند؛ ولی تعداد شرکت کنندگان در نماز جماعت صبح 

کم است.

در این زمان شهید صیاد به من گفت به همه اعالم کن فردا قبل از اذان 
صبح در حسینیه حاضر باشند، و من این کار را کردم.

گفت:  و  بلند شد  شهید صیاد  و  در حسینیه حاضر شدند  همه  صبح 
برادران، شما به دستور من که یک سرباز کوچک جبهة اسالم هستم، قبل 
از اذان صبح در حسینیه حاضر شدید؛ ولی به امر خدا که هر روز صبح با 

صدای اذان شما را به نماز جماعت می خواند، توجه نمی کنید!1

۱  . امیرمسلم بهادری، یادنامة سپهبد شهید صیاد شیرازی.
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گیر می کرد  عطر نماز را فرا

جان  عمق  از  اما  بود؛  طاغوت  زمان  ارتشی  آبشناسان،  حسن  شهید 
مقدس،  دفاع  زمان  در  که  او  داشت.  ایمان  اسالمی  انقالب  و  اسالم  به 
فرماندهی نیروهای ویژة ارتش را بر عهده داشت، عالوه بر آموزش های 
مخصوص نظامی، بر ابعاد روحی و معنوی نیروهای تحت امر خود هم 

تأثیر می گذاشت.

تشویق  جماعت  و  وقت  اول  نماز  به  را  نیروهایش  آبشناسان  شهید 
می کرد. بعد از نماز هم مثل انسانی عادی و بی هیچ ادعایی کنار نیروهایش 
می نشست و دستور می داد سفرة ناهار را در نمازخانه پهن کنند تا همة 
نیروهای ارتش در کنار هم و به صورت یکسان غذا بخورند. این رفتار او 
در ارتش باعث جذابیت بیشتر شخصیت بزرگ و ساخته شدة این مرد خدا 
می شد. آنانی که ارتش زمان شاه را دیده بودند، اصاًل برایشان قابل تصور 
نبود که روزی در بین نیروهای ارتش ایران، فرهنگ برادری حاکم شود و 

فخرفروشی و برتری جویی کنار رود.1

۱  . خبرگزاری جمهوری اسالمی، 1393/06/18.
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شیدای وصال 

قرارگاه کمیل که تشکیل شد، آبشناسان در کنار امیر سپهبد علی صیاد 
شیرازی به آنجا رفت. در آن زمان هنوز با گروه موتورسوارها کار می کرد 

و معموالً برای شناسایی همراه آنان به قلب دشمن می زد.

شهید  شدم  متوجه  شب  یک  بود.  مجنون  جزیرة  ما  استقرار  محل 
آبشناسان در سنگر نیست. نگران او شدم و خواستم سروگوشی آب دهم. 
آهسته از سنگر بیرون آمدم و شبحی را از دور دیدم. خود را به او رساندم 
و متوجه شدم آبشناسان در دل آن صحرا رو به قبله نشسته و اشک ریزان 

از خدا طلب شهادت می کند.

یاد آن فرمایش شهید مطهری افتادم که می گفت: کسی که عاشق شد، 
خود را رها می کند. در یک لحظه دیدم که شهید آبشناسان خود را رها 

کرده و می رود که به خدا بپیوندد.1

۱  . همان، به نقل از: امیر سرتیپ عبدالمجید جمشیدی.
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برای نماز می جنگیم! 

شهید آبشناسان برای مسائل اعتقادی و نماز، اهمیت فراوانی قائل بود 
و در سخت ترین شرایط، نماز اول وقت و جماعت را فراموش نمی کرد.

در عملیات قادر، ایشان به دیدگاه تاکتیکی )جایی که با دشمن فاصلة 
کمی دارد( آمد. آن شهید بالفاصله دستور داد تا چادری برای نماز برپا 
بر  برگزار شود. در آن موقع گلوله های دشمن  به جماعت  نماز  تا  کنند 
سر ما می بارید، و برخی از نیروها برای شرکت در نماز جماعت ترس و 
نگرانی داشتند. شهید آبشناسان وقتی متوجه موضوع شد، گفت: عملیات 
ما و جنگ ما برای نماز است. به دنبال فرمایش آن بزرگوار، همه در نماز 

جماعت شرکت کردیم و نماز عاشقانه ای اقامه شد.1

۱  . همان، به نقل از: امیر سرتیپ کیانی.
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تربیت نیرو با ترویج نماز 

بعد از ملی شدن صعنت نفت، فضای دانشگاه ازلحاظ فکری در دست 
چپ ها بود .در آن سال ها هرکس می خواست بگوید روشنفکرم، ادعای 
کمونیستی و مارکسیستی بودن می کرد. کمونیست ها هم بعد از کودتای 
28 مرداد تشکیالت زیرزمینی خود را داشتند و در دانشگاه ها فعال بودند. 
در آن شرایط بعضی از دانشگاه ها نمازخانه ای دایر کردند. دانشکدة فنی 
هم جز نخستین دانشگاه ها بود که نمازخانه تشکیل داد؛ اما تعداد اندکی 
برای نماز آنجا می رفتند. شهید چمران به طور مداوم آنجا نماز می خواند؛ 
چون می خواست نمازخوان های دیگر هم جرئت کنند و به مسجد بیایند.

و  می کند  اشاره  موضوع  این  به  در دست نوشته هایش  هم  شهید  خود 
می گوید: از اینکه راز و نیاز خود با خدای خویش را فاش کنم، احساس 
گناه می کنم؛ چون رنگی از غرور و خودخواهی بر من زده، و صدق و 
اخالصم کاسته شده است. این را تحمل می کنم شاید دل دردمند دیگری 

با این راز و نیاز هماهنگ شود و در این دنیا غریب نمانم.

وگرنه  است؛  چمران  شهید  کادرسازی  و  نیروسازی  نشان دهندة  این 
نمی خواست خودنمایی کند.1

۱  . به نقل از: مهندس مهدی چمران.
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کار برآید...  به عمل 

امیر سپهبد صیاد شیرازی برای سخنرانی در بزرگداشت شهدای فیروزکوه 
دعوت شده بود. پس از مداحی و چند برنامة مرسوم دیگر از شهید صیاد 
خواستند سخنرانی کند. ایشان پشت تریبون قرار گرفت و با نام خدا و درود 
و صلوات بر پیامبر و آلش علیهم السالم سخنان خود را آغاز کرد و فرمود: 
روزی در جلسة مهمی خدمت حضرت امام بودیم. وقت نماز شد؛ امام وضو 
گرفت و به نماز ایستاد و ما هم به تبع امام فهمیدیم وقت نماز است و نماز بر 

همه چیز ترجیح دارد.

شهید صیاد با اشاره به وقت نماز به حضار فرمود: االن هم وقت نماز است؛ 
اگر خواستید بعد از نماز برای شما سخنرانی می کنم. صحبت را تمام کرد و 
صف های نماز تشکیل شد و همان جا در اول وقت، نماز جماعت برپا شد. 
این حرکت شهید صیاد برای همة حضار درس آموز بود و از چند سخنرانی، 
بیشتر در دل مردم اثر کرد. مردم متوجه شدند اگر کسی می خواهد راه شهدا 

را بیاموزد، باید رفتار آنان و اهتمامشان به انجام تکالیف الهی را تقلید کند.

نماز جماعت که تمام شد، مردم دوباره از شهید صیاد دعوت کردند تا از 
خاطرات شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت برایشان سخن بگوید.1

۱  . به نقل از: روزنامة جمهوری اسالمی، ش 5774، 20 اردیبهشت سال 78، ص12.
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فریاد آسمانی 

آوازه اش همه جا پیچیده بود؛ فرمانده ای که هم شجاعتش بر سر زبان ها 
بود، هم ایمان و اعتقادش.

به پایگاه چهارم شکاری مأمور شده بودم. ظهر شده بود. دوست داشتم 
از نزدیک ببینمش. سراغش را گرفتم؛ گفتند: در محوطه است. با تعجب 
گفتم: آنجا فقط یک نفر ایستاده که دارد اذان می گوید! گفتند: پس معلوم 

می شود اردستانی را نمی شناسی!

بلند می شود و  اول یک مجموعه،  مقام  وقتی  آمد.  کار دستم  حساب 
اینجا  یعنی  اذان می گوید،  مادی، وسط حیات  منصب  و  به جاه  بی اعتنا 

حرف اول و آخر را نماز و احکام خدا می زند.1

۱  . سیدحمید مشتاقي نیا، همپای رعد، ص28.
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عزم جهادی برای نماز 

دید بچه ها جایی برای نماز جماعت ندارند. هرکس گوشه ای از پادگان 
روی سنگ و کلوخ به نماز می ایستد؛ بعضی ها هم به صورت پراکنده نماز 
جماعتی می خوانند. دستور داد حسینیه ای داخل پادگان دوکوهه بسازند تا 

نمازهای جماعت را آنجا برقرار کنند.

مدتی گذشت دید کسی برای ساخت حسینیه اقدامی نکرده است. علت 
را پرسید؛ گفتند: بودجه نداریم. گفت: اینجا یک صندوق می زنیم، هرکس 
رد شد مبلغی بیندازد تا حسینیه ساخته شود. خودش هم کلنگی برداشت 

و به زمین زد تا نشان دهد که برای ساخت حسینیه جدی است.

با پیگیری های او باالخره حسینیة پادگان ساخته شد و جایی سرپوشیده 
برای اقامة نماز جماعت در اختیار رزمنده ها قرار گرفت. این طوری اشتیاق 

نیروها برای برگزاری نماز جماعت بیشتر شد.1

۱  . مریم برادران، یادگاران2: کتاب هّمت.
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کار و نماز 

خیلی ها با فرمانده لشکر کار داشتند؛ ولی نمی توانستند در ساعت مشخصی 
او را پیدا کنند. مسئولیت او طوری بود که وقت بیکاری نداشت. بیکاری که 
نه، اصاًل فرصت نبود اگر کسی با او کاری دارد، به راحتی بنشیند و با فرمانده 

خود صحبت کند. فرماندهِی لشکر کاری سخت و پیچیده بود.

ازطرفی فرمانده لشکر، فرمانده لشکر اسالم بود و باید به رسم مسلمانی، 
ارتباطش با زیردستان را تقویت می کرد و در هر فرصتی گامی برای خدمت 

به آنان برمی داشت.

برای حل این مسئله، ابتکار جالبی از خود نشان داد. نیم ساعت قبل از اذان 
به مسجد می رفت و می نشست؛ این گونه هرکس با او کاری داشت می دانست 
اگر هیچ جا دستش به فرمانده لشکر نرسد، نیم ساعت قبل از نماز می تواند 
او را در مسجد پیدا کند و به آسودگی حرفش را با وی در میان بگذارد. این 
ابتکار سردار شهید محمود کاوه، عالوه بر آنکه قدمی در راه رفع مشکالت و 
رسیدگی به امور زیردستان محسوب می شد، روشی غیرمستقیم برای جذب 
دیگران به مسجد بود و باعث می شد توفیق نماز جماعت نیز عاید دیگران 

شود.1

۱  . کورش علیانی، یادگاران6: کتاب کاوه، ص78.
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خنثی سازی توطئه های فرهنگی 

انتظار  که  شاه  رژیم  فرهنگ  وزارت  همان  یا  پرورش  و  آموزش  از 
فرهنگی شان  کار  چراکه  باشند؛  مردم  بچه های  آخرت  فکر  به  نمی رفت 
مصطفی  بود.  کارها  این گونه  و  پسران  و  دختران  رژه  و  سرود  آموزش 
برای کار فرهنگی، منتظر اقدام دیگران نمی ماند. خودش دست به کار شد و 
گوشة هنرستان، کتابخانه ای راه انداخت. کتاب های انقالبی را به این بهانه 

دست بچه ها می رساند.

نماز  به خط کرد و  را که دوروبرش جمع می شدند،  رفقایی  بعد هم 
جماعت را به راه انداخت. خبر به گوش ساواک رسید که یک بچه مدرسه ای 
توانسته شعائر دینی را احیا کند و هم سن وسال هایش را به صفوف نماز 
جماعت بکشاند. مصطفی نماز جماعت را در نظام آموزشی و پرورشی 
رژیمی به راه انداخت که می کوشید پسران و دختران را از فرق سر تا نوک 

پا غرب زده تربیت کند.1

۱  . براساس خاطراه ای از شهید حجت االسالم مصطفی رّدانی پور، انتشارات روایت فتح



24
قـــــــــــــصـه عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقان

راز توفیق یک فرمانده 

نیمه های شب، نفر اول بود که به مسجد می آمد. نماز شبش را در مسجد 
گردان می خواند. همین عمل خالصانة فرمانده گردان بود که نیروهایش را 
نمازشب خوان کرد؛ به طوری که گردان او به گردان مخلصان مشهور شد. 
نیروها از فرمانده شان می آموختند چگونه باید خود را به خدای خویش 

نزدیک کنند.1

بعد از آموزش های سخت شبانه، بچه ها به نماز شب می ایستادند. کسی 
نبود که نماز شب نخواند. یک شب قبل از اذان صبح در مسجد بودم. 
مسئول تبلیغات آمد که ضبط را روشن کند تا قرآن و اذان پخش شود. 
اشتباهی چراغ مسجد را روشن کرد. حاج احمد امینی بعد از سختی های 
آموزش شبانه که طاقت همه را ربوده بود، در گوشه  مسجد به نماز ایستاده 

بود.2

۱ . مرتضی سرهنگی، نماز، والیت، والدین، ص38.
۲ . عباس هاشمیان، نماز، والیت، والدین، ص46.
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شور نماز

در ایامی که شبانه روز برای تدوین و مونتاژ فیلم ها در صداوسیما بودیم، 
سیدمرتضی  شهید  می شد،  شروع  قرآن  همین که  می شد،  که  نماز  وقت 
آوینی قلم را زمین می گذاشت؛ لباس پوشیده و نپوشیده که گهگاه هم در 
طول مسیر می پوشید، بچه ها را صدا می کرد که نماز است و با جیپی که 
دم دست بود، به طرف مسجد بالل حرکت می کرد. کاری هم نداشت که 

کسی می رسد یا نمی رسد. مدتی صبر می کرد و بعد راه می افتاد.

بچه ها اشتیاق او را که می دیدند، انگیزة بیشتری پیدا می کردند. اتفاق 
می افتاد که بچه ها در طول مسیر سوار ماشین می شدند. ماشین پر از بچه ها 
می شد، به طرف مسجد بالل. همیشه از نخستین کسانی بود که وارد مسجد 

می شد... .1

۱  . همسفر خورشید، ص63.
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تا آخرین نفس

غالمعلی پیچک فرماندهی دوست داشتنی بود. همة بچه های گردان از 
اخالق نیک و رفتار مؤمنانة او لذت می بردند و سعی می کردند در همة 

امور، او را سرلوحه و الگوی خود قرار دهند.

وقتی غالمعلی مجروح شد، دیدیم خون فراوانی از او می رود. حالش 
اصاًل مساعد نبود. ما هم امکانات درمانی چندانی نداشتیم. باید او را به 
عقب می رساندیم. بچه ها به تکاپو افتاده بودند تا هرچه زودتر فرماندهی 
را که بر قلب هایشان حکومت می کرد از آن وضع نجات بدهند. غالمعلی 
به شدت درد می کشید، با این حال خویشتن داری می کرد و ذکر می گفت.

به زحمت کمی خودش را بلند کرد. درواقع فقط توانست سرش را باال 
بیاورد. بعد شروع کرد به نماز خواندن. او نمازش را به صورت خوابیده 
خواند. نماز را تمام کرد و اندکی بعد، پیش از آنکه بتوانیم او را به عقب 

منتقل کنیم، به شهادت رسید.

آن قدر بچه ها به او عالقه داشتند که از آن پس تصمیم گرفتند با تأسی 
به فرمانده شهید خود، نمازهایشان را سر وقت به جا بیاورند.1

۱  . براساس روایتی از مجموعه خاطرات شهید غالمعلی پیچک، سایت شهید آویني.
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تسلیم نگاه شیدایی!

یک ساعتی مانده به اذان صبح، جلسه تمام شد، آمدیم گردان. قبل از 
جلسه همه رفته بودیم شناسایی. عبدالحسین طرف شیر آب رفت و وضو 
گرفت. فشار کار، بیشتر روی او بود و احتماالً از همة ما خسته تر؛ اما بعد 

از اینکه وضو گرفت شروع به خواندن نماز کرد.

ما همه به سنگر رفتیم تا بخوابیم. فکر نمی کردیم او حالی برای نماز 
شب داشته باشد؛ اما او نماز شب را خواند. اذان صبح همه را برای نماز 
بیدار کرد: بلند شین نمازه. بلند شدیم؛ پلک هایمان را به هم مالیدیم؛ چند 
انگار  لحظه طول کشید. صورتش را نگاه کردم؛ مثل همیشه می خندید. 
به خوابمان  که  نشد  دیگر رویمان  بود.  باحالی خوانده  نماز  دیشب هم 

ادامه دهیم!1

۱  . سعید عاکف، خاک های نرم کوشک
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توپ و نماز!

در  دیگرش  پای  بود،  مبارزه  و  خیابان  در  پایش  یک  انقالب  از  قبل 
ورزشگاه. صادق یک فوتبالیست حرفه ای بود که به دلیل آنکه از مبارزه 
بازنماند، دعوت مربیان بزرگ را نپذیرفت. بعد از انقالب پایش به جبهه 
باز شد و در شمار فرماندهان موفق و دلیر سپاه اسالم درآمد. ازطرفی هم 

از ورزش و رسالت فرهنگی خود را در قبال جوانان غافل نبود.

صادق مزدستان در فرصت هایی که به قائمشهر می آمد، تیم فوتبال شهید 
رجایی را تشکیل داد. فوتبالیست های موفق و جوان شهر، زود گردش جمع 
شدند، و تیمی حرفه ای به وجود آمد. صادق هم کاپیتان تیم شد. او با اخالق 
نیکش روی همه اثر می گذاشت. خواندن نماز جماعت توسط بازیکنان تیم 
فوتبال، آن هم در مستطیل سبزرنگ و در مقابل چشم هوادارن، کاری بدیع و 
زیبا بود که با ابتکار صادق انجام می شد. این حرکت ارزشی در فضای آن 
روز بسیار تأثیرگذار بود. هم بازیکنانی متوجه می شدند که باید به معیارهای 
اخالقی، بیش ازپیش پایبند باشند و هم تماشاگران یاد می گرفتند ارزش های 

دینی در رأس همه فعالیت هاست، و ورزش منهای اخالق، ارزشی ندارد.

گاهی بعضی از تماشاگران هم به صفوف نماز می پیوستند و صحنه هایی 
زیبا از حاکمیت ارزش ها بر جان و دل جوانان را به نمایش می گذاشتند. تیم 

فوتبال شهید رجایی، نمونة یک تیم اخالق محور شده بود.1

۱  . برگرفته از آرشیو خاطرات کنگرة سرداران شهید استان مازندران.
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نماز، راز دیدار

شهید برونسی آن چنان به نماز و قرآن اهمیت می داد که من و خواهر 
نماز  قرآن و خواندن  یادگیری  به  از همان سن خردسالی  را  برادرانم  و 
تشویق می کرد. هنگامی که از جبهه به خانه بازمی گشت، بچه ها را دور 
خود جمع می کرد و می گفت می خواهم شما را خمینی بار بیاورم و به ما 

آموزش قرآن و نماز می داد.

 من ده ساله بودم و بسیار بازیگوش. یک روز پدر بعد از آموزش قرآن 
از ما خواست تا آن را بخوانیم. همه خواندند؛ اما بازیگوشی مانع شده بود 
تا من بتوانم قرآن را یاد بگیریم. آن روز شهید برونسی گفت: امروز نباید 
ناهار بخوری تا خیلی خوب قرآن را یاد بگیری! من هم قبول کردم و قرآن 
را یاد گرفتم. بعد از ظهر آن روز پدرم قبل از رفتن به جبهه به من گفت 
مهدی جان اگر قول بدهی نماز خواندن را یاد بگیری، وقتی برگشتم یک 

هدیه خوب برایت می آورم.

 من هم قبول کردم که قرآن و نماز را تا برگشتن او خوب یاد بگیرم. 
طی مدتی به عشق برگشتن پدر به خواندن نماز و قرآن مسلط شدم؛ اما 

آن روز آخرین دیدار بود...1

۱  . خاطرات فرزند سردار شهید عبدالحسین برونسی در مصاحبه با رجانیوز.
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قاطعیت برای خدا

به ما کمین  با قایق گشت می زدیم. چند روزی بود عراقی ها راه به راه 
می زدند. سر یک آبراه، قایق حسین پیچید روبه رویمان. ایستادیم و حال و 

احوال کردیم. پرسید: چه خبر؟

ـ آره حسین آقا، چند روز بود قایق خراب شده بود. خیلی وضعیت 
ناجوری بود. حاال که درست شده، مجبوریم صبح تا عصر گشت بزنیم، 
مراقب بچه ها باشیم. عصر که می شه، می پریم پایین، صبحونه و ناهار و 
نماز می خونی؟ گفتم: همون  پرسید: پس کی  شام رو یکجا می خوریم. 
پیاده شویم. همان جا لب  بعد هم وادارمان کرد  عصری. گفت: بی خود. 

آب ایستادیم نماز خواندیم.1

۱  .  فاطمه غفاری، یادگاران7: کتاب خرازی، ص22.
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که مکّبر شد فرماندهی 

امر یک  نیرو تحت  نیست. چند هزار  فرماندهی لشکر، کم جایگاهی 
فرمانده لشکر قرار دارند و اوامرش را اطاعت می کنند.

حسین خرازی فرمانده لشکر بودی که خیلی ها او را فاتح خرمشهر و 
یکی از موفق ترین و نام آورترین فرماندهان سپاه اسالم می دانند.

برای نشان دادن اهمیت نماز، و اینکه بفهماند فرمانده لشکر خمینی در 
مقابل خدا و احکام شریعت، خاضع و مطیع است، وقت اذان رفت جلوی 
حاج حسین  کردند.  باز  جایی  برایش  اول  صف  در  نفر  چند  نمازخانه. 
خرازی با همان خنده همیشگی اش از آنان تشکر کرد. رفت جلوتر و در 

میان بهت همگان، میکروفون را گرفت و ایستاد به مکبّری!

افراد  را  مکبّری  معمول  به طور  کردند.  تعجب  او  کار  این  از  همه 
و  فاتح  لشکر  فرمانده یک  بار  این  اما  می گرفتند؛  عهده  به  کم سن وسال 
سربلند آمده بود و با افتخار برای اقامة فریضه الهی، تکبیر می گفت. این 
اقدام آموزندة شهید خرازی، درسی فراموش ناشدنی برای همة نیروها بود 

و روحیه شان را دوچندان ساخت.1

۱  . براساس روایتی از همرزم شهید، پایگاه مرجع شهید حاج حسین خرازی.
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یک پله باالتر

می زدیم؛  و حرف  بودیم  نشسته  قرارگاه  توی  بود.  یازده شب  ساعت 
صحبت از ارادة انسان بود.

باید کرد؟ مثاًل اگر کسی بخواهد  اراده چه  کسی پرسید: برای تقویت 
شب ها کمتر بخوابد یا هر ساعتی که خواست بیدار شود، چه کار باید بکند؟

شهید محمد بروجردی هم در جمع ما بود. گفت: هرکس آیة آخر سورة 
کهف را قبل از خواب بخواند، هر ساعتی که بخواهد بیدار می شود.

حرفش برایمان جالب بود. تصمیم گرفتم این مطلب را همان شب امتحان 
کنم. آیه را چند بار خواندم و خوابیدم. صبح بیدار شدم. اوایل اذان بود. 
شهید بروجردی را دیدم که به  نماز ایستاده بود. نمازش را که تمام کرد، 
گفت: مگه شما دیشب آیة آخر سورة کهف رو نخوندی؟ پس چرا خواب 

موندی؟!

ـ چرا؛ تصمیم داشتم اول اذان بیدار شوم، که شدم! چطور مگه؟

ـ آخه من فکر کردم می خواهی برای نماز شب بیدار شی.

نشده ام.  بیدار  نماز شب  برای  این داشت که چرا  از  کنایه  ایشان  گفتة 
و  بزرگی  این همه  به پا شد. خیس عرق شدم و شرمندة  دلم غوغایی  در 

جوانمردی.1 

۱  . سردار غالمرضا جاللی، آرشیو خاطرات لشکر 17 علی بن ابی طالب)ع(.
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رسم شیدایی

شهید سیدمجتبی هاشمی خودش را مبّلغ نماز می دانست. قبل از انقالب 
وقتی اذان می شد، در هر مکانی که بود، بی توجه به نگاه پرسشگر مردم 

می ایستاد و با صدای بلند اذان می گفت.

با تأکیدهای سید، رزمندگان جبهة فدائیان اسالم در ذوالفقاریة آبادان، 
نمازها را همواره در اول وقت و به جماعت می خواندند.

رسم دیگری که سیدمجتبی در میان نیروهای خود به یادگار گذاشت، 
نماز  و  بایستند  هم  با  همه  و حمله ای،  عملیات  هر  از  قبل  که  بود  این 
بخوانند. همین روش تربیتی او بود که باعث شد حتی بعد از شهادتش 
ذوالفقاریه  کوی  رزمنده های  جنگ،  اتمام  از  بعد  سال های  در  حتی  و 
قبل از انجام هر کار مهم و سرنوشت سازی در زندگی شخصی، به نماز 

می ایستادند.1

۱  . به روایت همرزمان شهید هاشمی، پایگاه مجازی خاطرات سیدمجتبی هاشمی.
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نماز برای همه

مردی میان سال هر روز در نزدیکی مسجد جلوی مغازه اش می نشست، 
دلش  کودکی  از  که  مستوفی  سعید  نمی رفت.  مسجد  به  نماز  هنگام  اما 
با  و  رفت  طرفش  به  روز  یک  کند،  مسجد  جذب  را  همه  می خواست 

رعایت ادب و متانت سالم کرد و پرسید: ببخشید آقا، ساعت دارید؟

ـ بله، دوازده ونیم است. می خواهی چه کار پسرم؟

ـ چیزی نیست می خواهم به مسجد بروم؛ خواستم بدانم چقدر تا شروع 
نماز فرصت دارم.

تو  سن وسال  به  بچه ای  کمتر  خوب؛  پسر  آفرین  آمد:  خوشش  مرد 
این قدر به فکر نماز است.

سعید فردای آن روز هم به سمت آن مرد رفت و سالم کرد. مرد با دیدن 
بدانی  باز هم می خواهی  پرسید:  داد و  را  لبخند زد؛ جواب سالمش  او 

ساعت چند است؟!

ـ نه عمو جان! این دفعه خواستم حالتان را بپرسم.

که  شما  عموجان،  می بخشید  پرسید:  سعید  کرد.  تعجب  کمی  مرد 
همسایة مسجدید، چرا موقع اذان به مسجد نمی روید؟ مرد تأملی کرد و 

گفت: دلیل خاصی ندارد پسرجان؛ همین طوری!

سعید حدیثی درباره ثواب نماز جماعت خواند، کمی هم توضیحش داد 
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و بعد خداحافظی کرد و به طرف مسجد رفت. مرد در فکر فرو رفته بود. 
ناگهان از جایش برخاست. سعید را صدا زد و گفت: صبر کن پسرم، صبر 

کن وضو بگیرم، با هم به مسجد برویم.

آن مرد پایش به مسجد باز شد. مدتی بعد هم مسئولیتی را در مسجد 
پذیرفت و در شمار خادمان نماز و محراب درآمد.1

۱ 1. رضا عبدالهی صابر، شب و شبنم، ص15 و 18.
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گوارا شهد 

نماز خواندنش را که می دیدی احساس می کردی انگار لذتی باالتر از آن 
برایش معنا ندارد. گوشت و پوست و استخوانش با نماز انس گرفته بود. 
همیشه باوضو بود. صدای اذان را که می شنید، هرجا که بود، می گشت و 
مکانی برای نماز پیدا می کرد. خودش می گفت: از چهارم دبستان تا کنون 

همه نمازهای پنج گانه را سر وقتش به جا آورده ام.

می کرد:  تعریف  است.  شده  آشنا  نماز  با  بدانم چگونه  داشتم  دوست 
زمان کودکی، پدرم مرا به اتاقی دیگر می برد و در خلوت و با مهربانی و 
زبان کودکی مرا با ذکرهای نماز آشنا می کرد. پدر صبوری نشان می داد و 

نماز را کلمه به کلمه و با حوصله به من می آموخت.

به حمام  را  او  آخر عمرش  لحظات  بود.  شیمیایی  جانباز  نوری  علی 
بردیم. زیبا و پاکیزه شده بود. انگار آمادة وداع بود. رویش را به سمت قبله 
کرد و به آهستگی نماز خواند. نمازش مثل همیشه شیرین و تماشایی بود. 
مشغول راز و نیاز با معشوق حقیقی خود بود و ذکر او را بر لب داشت 
که مرغ جانش پر گشود و قفس تن را به مقصد وصال و جاودانگی ترک 

کرد.1

۱ 1. عبدالرضا سالمی نژاد، یادمان سردار شهید علی نوری ممبینی، ص4 ، 6 و 28.
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جای خالی نماز

مستقیم نصیحت نمی کرد؛ اما حرف هایش را طوری می زد یا کارهایش 
را طوری انجام می داد که افراد تشویق به انجام اعمال خیر و کسب ثواب 
بشوند. بااینکه فرمانده بود و نیروها برای حرف هایش اعتبار خاصی قائل 
بودند، سعی می کرد توصیه های معنوی یا اخالقی اش را از حالت دستوری 

خارج کند.

یک صبح جمعه که در مسیری می رفتیم، حسین گفت: بچه ها، ما که 
بیاییم. همه استقبال کردند؛  نیم ساعتی شنا کنیم و  عجله نداریم. برویم 
بود.  لذت بخش  واقعًا  چون شنا کردن در هوای گرم و شرجی جنوب، 
دقایقی قبل از بیرون آمدن هم حسین گفت: رفقا، حاال که توی آبیم و روز 
جمعه هم هست، خوب است غسل جمعه هم بکنیم. پیشنهاد بجایی بود. 

بچه ها همان جا نیت کردند و غسل ارتماسی انجام دادند.

برای نماز اول وقت یا جماعت هم با همین روش تذکر می داد. گاهی 
به نیروهایش می گفت: حاال که منتظر فالن کاریم و فرصتی باقی است، 
چند رکعت نماز قضا برای خودمان یا امواتمان بخوانیم. یا اگر شب بود 
و وقت تمرین نظامی و پیاده روی می گفت: خوب است چند دقیقه ای تا 

نفسمان جا بیاید نماز شبمان را هم بخوانیم.1

۱  . روایتی از خاطرات سردار شهید حسین دهستانی، کنگرة سرداران شهید استان یزد. 
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کودکان جایزه برای 

برای مسجد می گذاشت.  را  بازمی گشت، وقتش  منطقه که  از  مرتضی 
اذان  با صدای خودش در وقت نماز،  تا آنجا که ممکن است  مقیّد بود 
بگوید. یک کار جالب دیگری هم انجام می داد که بسیار تأثیرگذار بود. 
او بچه های کوچک را که به مسجد می آمدند، دور خود جمع می کرد و با 
محبت و حوصله، به آنان نماز یاد می داد. هریک از بچه ها که می توانست 

نماز را خوب و درست بخواند یک جایزه از مرتضی می گرفت.

این روِش او در بین اهالی روستا دهان به دهان می چرخید و باعث می شد 
بچه های دیگر هم به مسجد بیایند و سعی کنند نماز خواندن را خوب و 

بی غلط بیاموزند و از دست مرتضی جایزه ای بگیرند. 

مرهون  را  نمازشان  یادگیری  روستا،  مؤمن  زنان  و  مردان  از  خیلی 
زحماتی اند که شهید مرتضی شادلو در زمان کودکی شان برایشان کشیده 

است.1

۱ . بنیامین شکوه فر، سردار کوهستان، ص56.
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کار همیشه هست!

اما وقتی به روستا می آمد، از صبح  مهدی اگر در جبهه بود که هیچ؛ 
همراه پدر و مادر به باغ می رفت و در کارها به آنان کمک می رساند. آن 
روز، جمعه بود و کارهای مربوط به باغ تا ظهر طول کشید. نزدیک ظهر، 
مهدی دست از کار کشید و رو کرد به پدر و مادرش و گفت: وقت اذان 

است، برویم نماز جمعه، نماز را بخوانیم و برگردیم.

نماز  برویم  چه  برای  مانده؛  دستمان  روی  کار  همه  این  گفت:  مادر 
جمعه؟ همین جا نمازی می خوانیم و به کارمان ادامه می دهیم.

لبخند شروع کرد به صحبت: کار همیشه هست،  با مهربانی و  مهدی 
کار دنیا هیچ وقت تمامی ندارد. شما که می خواهید نماز بخوانید، خوب 
از خودتان  بیشتر  را  به جماعت بخوانید و خدا  را  نماز  این  چه بهتر که 
خشنود کنید. به نماز جمعه هم که برویم و صفوف آن را مستحکم کنیم، 

دشمن را روسیاه و مأیوس کرده ایم... .

حرف هایش به دل پدر و مادر نشست. همه با هم بلند شدند و به سمت 
مصالی نماز جمعه حرکت کردند.1

ــوام،  ــم: ق ــهید معل ــرداران ش ــرات س ــه و خاط ــدان: زندگی نام ــر، باالبلن ــا بی تقصی ۱  . حمیدرض
یغمایــی، جعفریــان، شــهابیان و براهنی فــر، ص82.
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بانگ مهربانی

در تمام مدتی که من با شهید محمود پایدار بودم، نماز شبش را ترک نکرد و 
همیشه باوضو بود. برای هر کاری وضو می گرفت. وقتی می خواست به شناسایی 
برود، وضو می گرفت. وقتی می خواست تمرینات صبحگاهی را شروع کند، وضو 
می گرفت؛ حتی برای سخنرانی و غذا خوردن. یک بار قرار بود به اتفاق سردار 
سلیمانی و سردار رحیم صفوی رأس ساعت سه بعدازظهر جلسه ای تشکیل شود. 
سردار سلیمانی پرسید: پس پایدار کجاست؟ چرا نیامده؟ رفتم به سراغش. دیدم 
کنار تانکر آب نشسته و وضو می گیرد. گفتم: سردار سلیمانی سراغ تو را می گیرد؛ 
همه در جلسه حاضرند. گفت: هنوز مدتی تا شروع جلسه مانده؛ در وقت مقرر 

به جلسه می آیم؛ ما به خاطر همین نماز است که به جبهه آمده ایم.
وقتی موقع نماز می شد گاه می ایستاد و اذان می گفت. با صدای اذان او همه 
وضو می گرفتند و نماز می خواندند. گاهی هم موقع نماز به همة  چادرها سر می زد 
و با صدای مهربان و پرعطوفتش می گفت: رزمندگان اسالم، فدایتان شوم! نمازتان 

را فراموش نکنید. 
هیچ وقت نشد که شهید پایدار با اصرار از بچه ها بخواهد که نماز بخوانند. او 
یک بار می گفت و می رفت؛ ولی با شنیدن صدای او کسی نبود که از جایش 

برنخیزد و وضو نگیرد.
سردار سلیمانی به شهید پایدار، لقب سلمان پایدار داده بود. شهید پایدار مثل 

سلمان فارسی، عابد، صبور و جهادگر بود.1

۱  . عباس هاشمیان، نماز، والیت، والدین، ص23ـ25.
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سبز، مثل بهار

می کردند،  مقابله  منافقین  و  اشرار  با  پاسدارها  که  انقالب  اوایل 
جوسازی هایی برضد آنها انجام می گرفت؛ برای همین بعضی جوانان و 
نوجوانان از نیروهای سپاه می ترسیدند و گمان می کردند آنان انسان هایی 

خشک و خشن اند.

کوچه  به  سپاه  سبز  لباس  با  حال وهوا،  آن  در  نصیرایی  مهدی  شهید 
می آمد و با جوانان فوتبال بازی می کرد. این کار او برای بچه های محل 
می شدند  هم جمع  اطراف  محله های  بچه های  گاهی  بود.  بسیار جذاب 
و دوست داشتند در آن بازی سهیم باشند. مهدی با این کار چند هدف 
از  را  پاسدارها  دربارة  غلط  تصویر  نخست،  وهلة  در  می کرد.  دنبال  را 
بود.  جوانان  با  دوستانه  رابطة  برقراری  کارش  دیگر  ثمرة  می برد؛  بین 
دیگر اینکه، وقتی جوانان با او دوست می شدند، موقع اذان بازی را رها 
می کردند و همراهش به مسجد می رفتند. چیزی نگذشت که بر جمعیت 
بودند که  بچه هایی  ازآن بین،  افزوده شد.  نمازخوان های مسجد محلشان 
نماز رمز تحول روحی شان شد و به صف رزمندگان جبهة اسالم پیوستند.1

۱  . براساس خاطره ای از همرزم شهید مهدی نصیرایی، مصاحبة اختصاصی نگارنده.
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ورود به نماز از باب االئمه!

شیوة خاصی در جذب جوانان داشت. با کوچک ترین بهانه ای با یک 
جوان در محل رفیق می شد و او را به هیئت دعوت می کرد. ریخت و قیافه 

خیلی از این جوانان اصاًل به بچه مذهبی ها نمی خورد.

می آوری  هستند  کی  اینها  می گفتم:  سید  به  هم  من  حتی خود  گاهی 
هیئت؟ می گفت: کسی که در راه اهل بیت علیهم السالم هست که مشکلی 
بیاید توی هیئت یک گوشه  اگر  نیست،  این راه  اما کسی که در  ندارد؛ 
بنشیند، و شما به او بها ندهید، می رود و دیگر هم برنمی گردد؛ اما وقتی 
او را تحویل بگیرید، او را جذب این راه کرده اید. او مرحله به مرحله جلو 

می آید و نمازخوان هم می شود.

برنامة هیئت او با سه، چهار نفر شروع شد؛ اما بعد رسیده بود به سیصد، 
چهارصد جوان عاشق اهل بیت علیهم السالم که همة اینها نتیجه تواضع، 
فروتنی و اخالص سید بود. خیلی از جوانان به بهانه مسئولیت در هیئت 
وارد این عرصه می شدند و به مرور پایشان به محافل مذهبی، به خصوص 
مساجد باز می شد. سید بچه ها را در هیئت به حال خودشان رها نمی کرد. 
رفتارش برای جوانان الگو بود و محبتش باعث می شد بچه ها به او ارادت 

پیدا کنند و همراهش به مسجد بروند و به نماز اهمیت بدهند.1

۱  . براساس روایتی از همرزم شهید سیدمجتبی علمدار، مصاحبة اختصاصی نگارنده.
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کویر دل را سیراب می کند که  بارانی 

آمد پیش سیدمجتبی؛ خودش را معرفی کرد و گفت: آقاسید، پسران مرا 
با ایمان کردی؛ من نمازخوان نبودم، شما مرا نمازخوان کردی؛ من بی چادر 
از برخوردها و رفتار و  ما هرچه داریم  بودم، شما مرا چادری کردی... 
سید  داریم.  روضه خوانی ها  این  و  اهل بیت  توجه  و  شما  خوب  اخالق 
سرش را پایین انداخته بود و بی آنکه از تعریف و تمجیدهای زن، تغییری 
در چهره اش نمایان شود، متواضعانه پاسخ داد: پسران شما بزرگوارند. اینها 

معلم اخالق من هستند و... .

شهید سیدمجتبی علمدار در وصیتنامه اش نوشته بود: اولین وصیت من 
آن رسیدگی  به  قیامت  فردای  که  را  به نماز است. چیزی  راجع  به شما 
می کنند، نماز است. پس سعی کنید در حد توانتان نمازهایتان را سر وقت 
بخوانید و قبل از شروع نماز از خداوند منان توفیق حضور قلب و خضوع 

در نماز طلب کنید.1

۱  . براساس خاطره ای از همرزم شهید سیدمجتبی علمدار، پایگاه مجازی فاتحان.
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یادگار ماندگار

درحال  آموزشی  مرکز  محدودة  در  دانش آموزان  بود.  اردیبهشت  اواخر 
کشاورزی بودند. گرمای هوا به اوج رسیده بود و آنان هم حسابی خسته 
شده بودند. از مسئولشان، سیف اهلل رستمی خواستند تا اجازه دهد ساعتی را 
در استخر مرکز شنا کنند. سیف اهلل در ابتدا با این درخواست مخالفت کرد؛ اما 

وقتی اصرار بچه ها را دید گفت:

ببینید بچه ها، مسئولیت اینجا بر عهدة من نیست. باید صبر کنید تا مسئولش 
بیاید. االن هم که وقت نماز ظهر است. بیایید با هم یک نماز جماعت بخوانیم؛ 
من هم سعی می کنم وقتی مسئول اینجا آمد، راضی اش کنم و اجازة شنا در 
استخر را بگیرم. بچه ها با شادی و خوش حالی از این پیشنهاد استقبال کردند. 

مسئولیت آن مکان بر عهدة من بود. وقتی از راه رسیدم با صحنة زیبایی 
مواجه شدم که تاکنون در آن مرکز شاهدش نبودم. دانش آموزان همگی در 
صف های منظم، پشت سر شهید رستمی به نماز ایستاده بودند. از دیدن این 
صحنة باشکوه به وجد آمدم. وقتی با شنا کردنشان موافقت کردم، شور و شوق 

و شادی، همه جا را فرا گرفت.

از آن پس با ابتکار شهید رستمی، هر روز نماز جماعت ظهر و عصر در آن 
مرکز برگزار شد. این نماز جماعت سال های بعد از شهادت او نیز همچون 

سنتی حسنه باقی ماند.1

۱  . نریمان عبدی، قاموس عشق، ص98 و 99.
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عهد با جانان

شهید نصر اصفهانی از نیروهای متدین ارتش بود. شاید نخستین کسی 
که برای نماز صبح خودش را به مسجد محل می رساند، ایشان بود. اگر 
می دید دوستانش به نماز اول وقت و جماعت بی توجه شده  اند، به آنان 
تذکر می داد. بعد از نماز جماعت هم با اتومبیل خود همکاران را به مقصد 

می رساند.

براثر مجروحیت سختی که داشت در بیمارستان بستری شده بود. حالش 
بسیار وخیم بود. و آخرین روزهای حیات نورانی اش را سپری می کرد. به 
عیادت او رفتیم. چهره ای زرد و بدنی نحیف داشت. ورود ما با اذان ظهر 
هم زمان شد. ما را که دید کمی احوالپرسی کرد، بعد گفت: خواندن نماز 

جماعت مهم تر از عیادت من است. بهتر است به نمازخانه برویم. 

این را گفت و خودش هم بلند شد و با تن رنجورش ما را تا نمازخانة 
ناله  و  می افتاد  تخت  روی  اگر  درد  آن همه  با  کرد.  همراهی  بیمارستان 
می کرد، جای تعجب نبود؛ ولی بی توجه به حال بدی که داشت همراه ما 

به نماز جماعت آمد تا اهمیت آن را بیش ازپیش به ما بفهماند.1

۱  . احمد حسینیا، مرد ره
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نماز وصل

صدایش  بار  سه  دو  شد،  منفجر  سرش  باالی  آرپی جی  گلوله   وقتی 
کردم؛ دیدم جوابی نمی دهد. چون لباس غواصی پوشیده بود، آثار خون 
و جراحت پیدا نبود. نزدیک تر رفتم، دیدم خون از دهانش جاری است. 
دستم را زیر بغلش بردم تا بلندش کنم؛ دیدم دست اسماعیل جدا شد؛ اما 

جالب بود که با همان وضعیت ذکر می گفت.

به  اسماعیل  بود.  صبح  نماز  موقع  می بردم.  اورژانس  به  را  او  داشتم 
من اشاره کرد و خیلی آرام گفت: نماز خوانده اید؟ نمازمان قضا نشود؟ 
تذکر بجایی بود. در آن وضعیت وخیم و اسفناک هم به فکر نماز بود. 
همه نمازمان را خواندیم؛ اسماعیل هم نماز آخرش را خواند و به وصال 

محبوب رسید.

شهید اسماعیل محمدی اهل نماز اول وقت بود؛ آن  هم به جماعت. در 
جوار حرم امام رضا ؟ع؟ با خود و خدایش در عهد بسته و بر چند مسئله 
تأکید کرده بود؛ از جمله  نماز اول وقت، باوضو بودن در همة اوقات و 
با  را  اول وقت  نماز  بود:  نماز. در وصیت نامه اش نوشته  سبک نشمردن 

سعی و کوشش به جماعت به پا دارید و همیشه با وضو باشید.1

۱  . میثم میرعظیم، سجدة وصل، ص67.
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معجزه نماز

زمانی که به "پادگان صفرپنج" اعزام شدیم، هیچ کدام از سربازان نماز 
نماز  باز کرد و  نمی خواندند. روز اول که شهید رودباری سجاده اش را 
خواند، همه با تعجب نگاهش کردند. افراد گروهان ما به شدت تحت تأثیر 
بودند  قرار گرفته  مؤدبانه و صحبت های شهید رودباری  رفتار  مهربانی، 
ودرباره نماز از او می پرسیدند. او هم از اینکه بنشیند و ساعت ها با آنان 
به حرف هایشان گوش  مهربانی و حوصله  با  نمی شد.  کند خسته  بحث 
می داد و سعی می کرد شمرده شمرده به پرسش ها و ابهاماتشان پاسخ بدهد.

بچه های گروهان  مدتی همة   از  که پس  بود  به قدری شدید  تأثیر  این 
به نمازخواندن رو آوردند. طوری شده بود که از گروهان های دیگر هم 
پیش ما می آمدند تا نماز جماعت بخوانند. شهید رودباری همواره به من 
می گفت: نماز معجزه هایی می کند که ما بی خبر از کنار آنان می گذریم و 

متوجه نمی شویم. 

می افتیم،  یادش  به  وقتی  که  داشت  عالقه  نماز  به  طوری  خودش 
تصویر نمازش جلوی چشممان می آید. عجیب نبود که با نماز خواندنش 

سربازهای دیگر را متوجه خودش کرده بود.1

۱  . مرتضی سرهنگی، نماز، والیت، والدین، ص36ـ38.
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میوه، هرچه تازه تر، بهتر!

روشن  برایشان  و  می آورد  استدالل  دوستانش  برای  می نشست  گاهی 
می ساخت چرا باید نماز را اول وقت خواند.

نماز،  به  نسبت  به خصوص  عبادت،  به  رودباری،  محمد  شهید  سردار 
نگاهی لطیف داشت و ازاین رو با چند جمله می توانست دل دوستانش 
را به دست آورد و آنان را به اقامة فریضه در اول وقت ترغیب کند؛ مثاًل 
می گفت: وقتی می خواهیم میوه بخریم، هرکس که زودتر به میوه فروشی 
برسد، می تواند میوه هایی تازه تر و درشت تر را برای خودش بردارد؛ اما 
کسی که دیرتر رسید، هرچند میوه نصیبش می شود، کیفیت آن میوه های 
این  مثل  وقت،  اول  در  نماز  خواندن  ندارد.  را  بزرگ  و  رسیده  و  تازه 
است که بتوانی خودت را زود به میوه فروشی برسانی و میوه های آبدار و 

حسابی را برای خودت برداری!1

۱  . همان.
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کودکی زبان 

تیر  جای  داشت  تازه  برود.  جبهه  به  دوباره  می خواست  آقا  حسن 
برای  ما  منزل  آمد  می شد.  خوب  بود،  شده  نصیبش  که  ترکش هایی  و 
خداحافظی. بچه ها را دور خودش جمع کرده بود و با آنان بازی می کرد. 
حسابی  می کردند،  بازی  و  بودند  عمویشان  کنار  در  اینکه  از  بچه ها 

خوش حال می شدند.

موقع رفتن، با همة ما وداع کرد؛ بعد شاد و خندان رو کرد به بچه ها و 
گفت: اگر قول بدهید نمازهایتان را همیشه بخوانید، من هم قول می دهم 
دل  ته  از  بچه ها  بیاورم.  خوبی  سوغاتی  برایتان  برگشتم  که  دفعه  این 
خوش حال شدند. آنان به دلیل عالقه ای که به عمویشان داشتند، تشویق 

شدند نماز را جدی بگیرند.1

۱  . براســاس خاطــره ای از شــهید حســن محمودنــژاد، آرشــیو بنیــاد حفــظ آثــار و ارزش هــای دفــاع 
مقــدس اســتان قــم.
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معنای بندگی

داشت.  انس  مسجد  و  جماعت  نماز  با  کودکی  از  چمنی  امیر  شهید 
به خوبی  را  پنج گانه  نمازهای  حتی  او  همساالن  از  بسیاری  درحالی که 
نمی شناختند، او پیش از رسیدن به سن تکلیف، با نماز آیات آشنا بود و 

احکام آن را نیز می دانست. 

من و امیر به همراه تعدادی از همکاران به مأموریتی رفته بودیم. وقتی 
مسیر  یک راست  و  بودیم  گرسنه  ما  بود.  گذشته  اذان  از  کمی  برگشتیم 
که  بودیم  نخورده  بیشتر  لقمه  دو  یکی،  گرفتیم.  پیش  در  را  آشپزخانه 
می کرد!  فوران  چهره اش  از  اندوه  و  غم  افتاد.  امیر  به  چشممان  ناگهان 
بسیار ناراحت به نظر می رسید. وضو گرفته بود. راه می رفت و با خودش 
تو  اول وقت غافل شدم! خدایا  نماز  از  ببخش که  مرا  می گفت: خدایا، 

بزرگواری؛ پناه بر تو... .

او رفت و در گوشه ای به نماز ایستاد. انگار لقمة غذا توی گلویمان گیر 
کرد! دیگر نتوانستیم چیزی بخوریم. به خودمان آمدیم و وضویی ساختیم 

و برای نماز آماده شدیم.1

۱  . طومار بندگی، ص18.
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دزد و نماز!

دید  و  کرد  نگاه  پنجره  از  ابراهیم  بلند شد.  داخل کوچه سروصدا  از 
شخصی موتور شوهرخواهرش را برداشته و در حال فرار است. باسرعت 
به کوچه آمد و دنبال دزد دوید. یکی از بچه محل ها لگدی به موتور زد؛ 
دزد با موتور به زمین خورد و خون از دستش جاری شد. ابراهیم او را به 

درمانگاه برد و دستش را پانسمان کرد.

کارهای عجیب ابراهیم باعث شد دزد به او عالقه مند شود و همه جا به 
دنبالش برود. شب هم با هم به مسجد رفتند. دزد هم ایستاد کنار ابراهیم 
و نماز خواند؛ نمازی که شاید هیچ گاه از یادش بیرون نرود. بعد از نماز، 
ابراهیم کلی با او صحبت کرد و فهمید که آدم بیچاره ای است و از زور 

بیکاری از شهرستان به تهران آمده و دزدی کرده است.

ابراهیم با چندتا از رفقا و نمازگزاران حرف زد و شغل مناسبی برای 
آن آقا فراهم کرد؛ مقداری هم پول از خودش به آن شخص داد؛ شب هم 
ابراهیم  با هم شام خوردند و استراحت کردند. وقتی بچه ها به این کار 
اعتراض کردند، در جواب گفت: مطمئن باشید اون آقا این برخورد رو 

فراموش نمی کنه و شک نکنید برخورد صحیح، همیشه کارسازه.1

۱  . گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی، سالم بر ابراهیم، با تلخیص.
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خودباوری دینی!

چند ساعت نشست و با او با سر مارکسیسم و تفکرات منحط و ضد 
دینی اش بحث کرد. شیخ هرچه استدالل می آورد تا وجود خدا را اثبات 
توجیهی  می دانست،  مارکسیسم  سران  از  را  خودش  که  جوان  آن  کند، 

وسط می آورد و مدعی بود که خدایی در کار نیست.

شیخ دید وقت نماز شده است. مثل همیشه برخاست برای نماز برود. 
رو کرد به آن مارکسیست و گفت: بلند شو برویم، وقت نماز شده! جوان 
با تعجب گفت: من مارکسیست هستم و نماز نمی خوانم؛ شما بفرمایید. 

شیخ به تعارفش ادامه داد: بلند شو برویم ثواب نماز را از دست ندهیم.

جوان دوباره حرفش را تکرار کرد: به خدا من مارکسیست هستم!

شیخ حسین خنده ای کرد و گفت: الکی نگو! تو اگر مارکسیست هستی، 
پس چرا به مارکس یا کمونیسم قسم نمی خوری؟!

شیخ آن قدر ادامه داد تا به توانست به او بقبوالند که فاصله اش از راه 
حق، بسیار نیست و هنوز می تواند برگردد و در مسیر الهی قرار بگیرد. آن 
جوان نیز پذیرفت که هنوز در اعماق قلبش به وجود خداوند ایمان دارد. 
اهل نماز  به مسلمانی واقعی و  فاصله گرفت و  مارکسیسم  از  به مرور  او 

تبدیل شد.1

ــه زندگــی شــهید آیــت اهلل حســین غفــاری(،  ۱  . ابوالفضــل چیت ســاز، مســافر ملکــوت )نگاهــی ب
ص255، بــا تلخیــص.
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در معرض امتحان!

به او گفتم: حاال خسته ای. این همه راه را پیاده آمده ای. بنشین شامت را 
بخور. نفسی که تازه کردی، بلند می شویم با هم نماز را می خوانیم. یک 
شب که هزار شب نمی شود. نماز اول وقت هم که واجب نیست. خدا 
خودش می داند تو چقدر خسته ای؛ چقدر راه آمدی؛ االن تشنه و گرسنه 

هستی. سخت نگیر برادر، هستیم دور هم...!

ایستاد گوشة پیاده رو، نمازش را خواند؛ بی آنکه نگاه کنجکاو دیگران 
برایش اهمیتی داشته باشد.

 از اینکه به حرف های من اعتنا نکرد، ناراحت نشدم که هیچ، خوش حال 
اول  نماز  برای  شیخ  مکرر  سفارش های  ثابت شد  من  به  اینکه  از  شدم 
وقت، مخصوص پامنبری هایش نیست! و خودش بیشتر از دیگران به آنچه 
محمدزمان  شهید  کنم.  امتحانش  می خواستم  من  می کند.  عمل  می گوید 
ولی پور مثل همیشه سربلند ماند. دلدادگی او توجه مرا به نماز بیشتر کرد.1

۱  . سیدحمید مشتاقی نیا، مسافر ملکوت
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میهمانی خدا

در اوایل انقالب، هنوز اهمیت نماز اول وقت برای مردم به خوبی روشن 
نشده بود. هنوز خیلی از عادت های به جامانده از فرهنگ رژیم گذشته، در 
جامعه به چشم می خورد؛ اما شهناز سعی می کرد به نماز اول وقت مقیّد 

باشد. دوست داشت اهمیت این کار را برای ما هم جا بیندازد. 

شهناز برای خودش لباس مخصوصی آماده کرده بود و هربار موقع نماز 
آن را می پوشید. لباسش تمیز و زیبا بود. این کار او تعجب مرا برانگیخت. 
دوست داشتم علت این رفتارش را بدانم. وقتی سؤالم را شنید، جوابی داد 

که مرا هم قانع کرد و جایگاه و اهمیت نماز را به من نشان داد.

شهناز گفت: چطور وقتی می خواهی به میهمانی بروی، لباسی آراسته 
می پوشی و خودت را مرتب می کنی؟ چه مجلسی باالتر از میهمانی خدا؟ 
نماز خواندن مثل این است که داری به دیدار خدا می روی و می خواهی 
با او که بزرگ ترین شخصیِت عالم هستی است، گفت وگو کنی. چه بهتر 
لباسی مرتب و زیبا و پاکیزه به تن  که در این دیدار و میهمانی بزرگ، 

داشته باشیم.1

۱ . عبدالرضا سالمی نژاد، امدادگر بسیجی، شهید شهناز حاجی شاه، ص16.
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دعوت به نیکی

مدرسه که تعطیل می شد، یک راست می رفت مغازه پیش پدر، تا کمکش 
کرده باشد. پدر قدردان این محبت فرزند بود.

صدای اذان را که می شنید، مثل همیشه زود آماده می شد که برود مسجد 
و به نماز جماعت برسد. از پدر هم می خواست تا به سرعت مغازه را ببندد 
و با او همراه شود. گاه می شد که پدر می گفت: حاال چند دقیقه ای صبر 
کن؛ اجازه بده این کار را هم انجام بدهم؛ ان شاءاهلل من هم می آیم و به 

نماز می رسم... .

او با احترام برای پدر توضیح می داد این شیطان است که می خواهد من 
و شما نماز جماعت اول وقت را از دست بدهیم. شما تشریف بیاور با 
هم برویم مسجد، وقتی برگشتیم من قول می دهم هر کاری داشتید برایتان 

انجام بدهم. او با این لحن و دلیل، پدر را با خود همراه می ساخت.1

۱  . بُرشی از خاطرات شهید عطاءاهلل اکبری، مصاحبة اختصاصی نگارنده با همرزم شهید.
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یک دعوت قرآنی

منطقة گیالنغرب هوای خنکی داشت. شب ها خوابیدن زیر پتو حسابی 
می چسبید و بیدار شدن و برخاستن را سخت می کرد. نوجوانی داشتیم 
او  بود.  دیگران  و خیرخواه  می کرد  دیگران کمک  به  کارها  همة  در  که 
اهل نماز شب بود و نیمه های شب در دل تاریکی برمی خاست، بی اعتنا 
به لذت خوابیدن در خنکای هوا وضویی می ساخت و به نماز می ایستاد. 
هم دلش می خواست دیگران را نیز برای نماز شب بیدار کند تا از فیض 
آن بهره مند شوند، هم از حق الناس می ترسید نمی خواست حقی از کسی 

ضایع شود.

درنهایت فکری به نظرش رسید که کارساز بود. او که صدای زیبایی 
از سنگر می نشست و  اذان صبح، در گوشه ای  از  قبل  هم داشت، کمی 
صدای  از  دوستانش  می کرد.  تالوت  قرآن  داشت  که  زیبایی  صدای  با 
دل نشین قرآن او بیدار می شدند و بی آنکه اعتراضی کنند با کمال میل وضو 

می ساختند و دقایقی قبل از اذان، نافلة شب را به جا می آوردند.1

۱  . براساس خاطره ای منتشرشده در سایت مؤسسة جهانی سبطین.
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مسجد، سنگر تربیتی

پایگاه های  از مشهورترین  ؟ع؟ در شهر مقدس مشهد،  الجواد  مسجد 
دفاع  و  انقالب  تاریخ  در  که  بود  حزب اهلل  نیروهای  پاتوق  و  انقالب، 

مقدس، نقش برجسته ای را ایفا کرده است.

یکی از شخصیت های فعال این مسجد که در تربیت نیروهای مخلص 
برای اسالم تأثیر بسزایی داشت، یک معلم روحانی بود به نام تدیّن. او قبل 
از انقالب، دبستانی را تأسیس کرد که رویکرد مذهبی داشت، و مذهب را 

براساس نشاط و شادابی ترویج می کرد.

یاد  آنان نماز خواندن  به  شهید تدیّن بچه ها را به مسجد می کشاند و 
می داد. بعد هم آنها را به حال خودشان رها نمی کرد؛ او برنامه هایی فرهنگی 
برای استمرار روح نمازخوانی و احکام محوری در نوجوانان تدارک دیده 
بود تا ارتباط آنان را با نماز و مسجد مستحکم تر کند. هرازگاهی بچه ها 
را به اردوهای یک روزه در باغ های اطراف مشهد می برد و همپای آنان به 
گردش و تفریح می پرداخت و هروقت بچه ها دورش جمع می شدند، چند 

مسئلة شرعی یا نکتة اعتقادی را به آنان می آموخت. 

مسجد الجواد ؟ع؟ در طول دفاع مقدس، 36 شهید را تقدیم اسالم و 
انقالب کرد.1

ــی  ــة اختصاص ــدگار، مصاحب ــدی مان ــالم محمدمه ــرات حجت االس ــه خاط ــی از مجموع ۱  . برگ
ــده. نگارن
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گمشده ای در بحران

در نیمه شبی از عملیات رمضان، درحال عبور از میدان مین بودیم. ما 
با آمبوالنس پشت سر یکی از رزمندگان که جلوی ماشین پیاده می رفت، 
نفر  میِن ضد  با  برخورد  براثر  راست  که چرخ سمت  می کردیم  حرکت 

ترکید، و خودرو متوقف شد. 

به  بیاید و  ما فرود  ماشین  بر روی  امکان داشت خمپاره ای  هر لحظه 
از  دوتا  که  بود  نگذشته  دقیقه ای  بودیم. چند  کرده  دلیل وحشت  همین 
بچه های تخریب با موتورسیکلت آمدند و بالفاصله مشغول مین یابی در 

محل و تعویض چرخ خودرو شدند.

کمی بعد دیدیم که یک نفر از آنان مشغول جهت یابی است و با قطب نما 
دنبال قبله می گردد. وقت نماز صبح شده بود. چگونه می شد در زیر آتش 

گلوله ها، جای امنی برای نماز پیدا کرد؟!

دیدن نماز خواندن آن دو تخریبچی همه را به شوق معنوی وا می داشت. 
احساس کردیم گمشدة خود را در این وانفسا پیدا کرده ایم. من هم زیر 
منورها و تیرهای رسام، به نماز ایستادم. نماز را که سالم دادم، ایستادم تا 
به حضرت امام حسین ؟ع؟ عرض ادب کنم که موج انفجار مرا زمین گیر 
کرد. آن نماز صبح در میدان مین، چنان حال وهوایی داشت که هنوز بعد 

از دو دهه، غبطة لحظه ای از آن را می خورم.1

۱  . براساس خاطره ای منتشرشده در سایت مؤسسة جهانی سبطین.
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همت برای ادای تکلیف

نیروی وظیفه ای آمد بین بچه ها. هنوز با فضای معنوی جبهه، مأنوس 
نشده بود. به نماز هم خیلی مقید نبود. بااینکه ازنظر نظامی می توانستیم به 
او امرونهی کنیم، ترجیح دادیم خودش با حال و هوای جبهه انس بگیرد، 

و به رویش نیاوریم که می دانیم چندان به نماز مقید نیست.

بعثی  دشمن  و  ما  بین  سختی  آتش  که  بودیم  کانال  داخل  شب  یک 
درگرفت. شرایط بحرانی و خطرناک بود. متوجه آن برادر وظیفه شدم که 
به شدت ترسیده بود. وقت نماز صبح گروه گروه به مکانی که نمازخانه 
بود، می رفتیم و نماز می خواندیم. دیدم آن برادر وظیفه با تعجب به بچه ها 
نگاه می کند. گویا برایش عجیب بود که رزمنده ها با این همه خستگی و 

خطر، زیر هجمة سنگین آتش، به نماز اول وقت تقیّد دارند.

همة  دیدم  اینکه  از  کردم  تعجب  گفت:  خودش  گذشت  که  روز  آن 
رزمنده ها زیر آتش به نمازخانه رفتند و در کمال آرامش، بی آنکه آسیبی 

از تیرها و خمپاره ها ببینند خدا را عبادت کردند.

او از مشاهدة نماز عاشقانة رزمندگان و درک نعمت توکل به خداوند 
قادر متعال، تحت تأثیر قرار گرفت و به صفوف اهل نماز پیوست. از آن 

پس او را نیز پای ثابت نمازهای جماعت می دیدیم.1

۱  . با اقتباس از آرشیو ستاد مرکزی اقامة نماز.
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فوتبال و نماز به رنگ خون

نقی با پیراهن مشکی منّقش به »یاحسین« رفته بود با بچه های محل، 
فوتبال بازی کند. آن موقع فقط یازده سال داشت. برادرش جواد هم با او 
بود. یادش می آید نماز عصرش را نخوانده است. وسط بازی به بچه ها 
پیشنهاد می دهد با هم نماز بخوانند. چند نفر از بچهها با او همراه می شوند. 
برای اینکه کسی پیشنماز شود، قرعه کشی می کنند و اسم نقی درمی آید. 
کنند.  این حرکت جمعی شرکت  در  کردند  پیدا  رغبت  هم  بچه ها  بقیه 

وسط زمین فوتبال نماز جماعت می خوانند و بازی را از سر می گیرند.

ناگهان صدای انفجار مهیبی زمین و آسمان را به هم دوخت. دشمن باز 
هم موشک زده بود. همسرم سراسیمه از سر کار به خانه آمد و سراغ جواد 
و نقی را گرفت. گفتم: توی کوچه در حال بازی اند؛ اما او کسی را در 
کوچه ندیده بود. هرچه گشتیم آنها را پیدا نکردیم. دلم شور میزد؛ دیگر 
آرام و قرار نداشتم. دو کوچه آن طرف تر، منزل شهیدی بود. مادر شهید 
برای کاری رفته بود پشت بام که با پیکر غرق به خون دو نوجوان مواجه 

می شود. موج انفجار آنان را پرت کرده بود آن باال. 

ما را خبر کرد. زود خودمان را رساندیم. یکی پیکر نقی بود که با همان 
پیراهن مشکی، آرام گرفته بود و آن یکی هم نیم تنهای بود که از جواد به 

جا مانده بود.1

۱  . سیدحمید مشتاقی نیا، آخرین حلقة رزم
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راهنمای سعادت

شهید سیدعلی موسوی، تعهد خاصی به نماز اول وقت داشت. سعی 
نماز  به  نه تنها خودش  او  به جماعت بخواند.  نماز اول وقت را  می کرد 
اهمیت می داد، بلکه سعی می کرد به طریقی دیگران را هم به اقامة نماز 
در اول وقت حساس کند. البته برای تذکر به دیگران شیوه ای را در پیش 
می گرفت که باعث ناراحتی کسی نشود؛ برای مثال یک بار من و بعضی از 
مسئوالن در جلسه ای بودیم و کارمان تا ظهر طول کشید. ناگهان سیدعلی 
در را باز کرد و سرش را آورد تو. بعد طوری وانمود کرد که انگار پرسشی 

برایش پیش آمده است. گفت: ببخشید، خواستم بدانم ظهر شده؟

ساعتمان را نگاه کردیم و جواب مثبت دادیم. سیدعلی تشکر کرد و در 
را بست. ما هم فهمیدیم که باید آماده شویم تا به نماز اول وقت برسیم.1

۱  . شور دلدادگی، ص59.
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پیشتاز قافله

می رفت  راه  طوری  شود.  بلند  جایش  از  آهسته  می کرد  سعی  خیلی 
وضو  برمی خاست؛  به آرامی  نکند.  ایجاد  سروصدایی  کوچک ترین  که 
شب  نماز  نداشت  دوست  می ایستاد.  نماز  به  عاشقانه  و  می گرفت 
بیدار  نیمه های شب  گاهی  کند.  ایجاد  کسی  برای  مزاحمتی  خواندنش، 
می شدم و از دیدن حرکات او لذت می بردم. حالتش حسرت برانگیز بود. 
این حالت را در  تنها می شد  باصفایی داشت که  با خدا، حس  در نجوا 
وصف مردان الهی جست. همرزمی و دوستی با چنین انسان وارسته ای 
برای من و همة آنانی که راز نیمه شبش را می دانستند، مایة مباهات بود. 
نماز شبش را که می خواند، نزدیک اذان صبح می آمد و به آهستگی و با 

مهربانی بیدارمان می کرد؛ می گفت:

برادرجان، بلند شو، وقت نماز شب است. من که حال ندارم، الاقل شما 
بلند شو، برای من هم دعا کن و از خدا مغفرت بخواه.1

۱  . شور دلدادگی، ص90.
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از حرف تا عمل

اسماعیل از سیزده سالگی روزه می گرفت. به مسجد می رفت و نماز اول 
وقت را به جماعت می خواند و دعای کمیل را شب های جمعه فراموش 
نمی کرد. مادربزرگش می گوید:  داشتم نماز می خواندم که صدای دل نشین 
کسی را شنیدم که با اخالص با خدا سخن می گفت. طاقت نیاوردم و پرده 
را کنار زدم. دیدم فرزند عزیزم »شهید اسماعیل قاسمی« است. پیش رفتم 
و پرسیدم: چرا این قدر در سجاده گریه می کنی؟ گفت:  مادرجان، ناگهان 

به یاد جهنم افتادم و بی اختیار گریه ام گرفت.

اهل روستای »دشتبان« دماوند بود. به پیرزنی از فامیل گفت:  ننه، چرا 
به نماز جمعه نمی روی؟ پاسخ داد: چون پیر شده ام و پایم درد می کند. با 
صالبت و لبخندی مهربانانه گفت: با عصایت به نماز برو که قامت خمیدة  

تو مشت محکمی است بر دهان ضدانقالب داخلی و خارجی!

و  کن  جمع  را  خانم ها  گفت:  مادرش  به  نداشت،  مصلی  روستایشان 
از  ماه  او هم هر  نیست!  ماشین  پاسخ شنید که  ببر.  نماز جمعة شهر  به 
حقوقش پولی را کنار می گذاشت تا ماشین کرایه کند و زنان بتوانند به 

نماز جمعه برسند. دیگر کسی عذر و بهانه ای نداشت.1

۱  . رسالت توحیدی، ص115.
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فرش قرمز برای میهمان!

راهی  از شهرمان  رفتم سراغ حسین.  میاندوآب. یک راست  بودم  رفته 
طوالنی را طی کرده و خسته بودم. مدت ها بود که حسین را ندیده بودم. 
را  استقرارش  محل  است.  تنگ شده  من  برای  هم  او  دل  که  می دانستم 
بسیار  من  دیدن  از  هم  او  کردم.  و صدایش  رفتم  بی تابی  با  کردم.  پیدا 
خوش حال شد. چشمانش برقی زد، در آغوشم گرفت و خیر مقدم گفت. 

حرف های ناگفته ای داشتیم که باید ساعت ها می نشستیم، از هر دری 
می گفتیم و می شنیدیم؛ اما روبوسی مان که تمام شد، نخستین جمله ای که 
از حسین شنیدم این بود: وضو داری؟ اگر نداری زودباش بگیر، با هم 

برویم مسجد به نماز جماعت برسیم! 

اصاًل خستگی یادم رفت. حسین بود دیگر؛ انتظاری جز این از او نبود! 
نماز برایش از همه چیز مهم تر بود. دوست داشتم مثل او باشم. لبخندی 

زدم و با شوق وضو گرفتم و همراهش به مسجد رفتم.1

۱  . طومار بندگی، ص29.
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عزمی برای عبادت

دل نشین  صدای  با  صبح ها  بود.  ما  جمع  مؤذن  ریاحی  محمود  شهید 
او برمی خاستیم و برای نماز آماده می شدیم. او به نماز جماعت اهمیت 

خاصی می داد و بچه ها را برای این کار عبادی تشویق می کرد.

مدتی بود که برای تمرین و آمادگی نظامی پیش از عملیات، به اطراف 
کارون اعزام شده بودیم. آنجا فضایی برای برگزاری نماز جماعت نداشت. 
شب که می شد، محمود غیبش می زد. بیل و کلنگ را دست می گرفت و 
جایی می رفت. آن قدر از فشار تمرینات نظامی خسته بودیم که حوصله 

نداشتیم تعقیبش کنیم و ببینیم کجا می رود.

چند روزی گذشت. یک بار صدایمان کرد و از ما خواست تا همراهش 
ما  دید  در  البته  که  ما  استقرار  محل  از  کمی  فاصلة  به  برویم.  جایی  به 
بود  نمازخانة ساده ای ساخته  با همان وسایل محدودی که داشت  نبود، 
که رنگ و بوی اخالص و بندگی می داد. وقتی دیدیم او این چنین بی ریا 
از استراحتش چشم پوشیده و به تنهایی و با دستان خالی برای رزمنده ها 
نمازخانه ساخته، شرمندة صفای باطنش شدیم. از آن پس نماز جماعت را 

در آن مکان اقامه می کردیم.1

۱  . رسالت توحیدی، ص64.
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نماز جماعت خانگی

توفیق  معمول  به طور  شاه آبادی  شیخ مهدی  حاج  شهید  حجت االسالم 
برود، در  به مسجد  اگر نمی توانست  از دست نمی داد.  را  نماز جماعت 
خانة خود نماز جماعت را برپا می کرد. وقتی یکی از پسرانش را می دید 
که مشغول خواندن نماز است؛ فوری پشت سرش می ایستاد و به او اقتدا 
می کرد. با این روش، هم به فرزند جوان خود شخصیت داده بود و هم 

اینکه اهمیت نماز جماعت را به خانواده نشان می داد.

به مرور فرهنگ خواندن نماز جماعت بین اهل خانه مرسوم شد. دیگر 
حتی اگر شیخ شهید هم در خانه نبود، اهل منزل نمازشان را به جماعت 
می خواندند. شیخ هیچ گاه برای نماز جماعت به طور تحمیلی یا به روش 
مستقیم و رسمی از فرزندانش دعوت نمی کرد. او روحیة جوانی آنان را 
لحاظ می کرد. خودش می ایستاد سر سجاده و اذان و اقامه را می گفت و در 
رکعت اول، سوره ای بلند را انتخاب می کرد و می خواند؛ این گونه دیگران 

فرصت داشتند تا وضو بگیرند و نماز را پشت سر ایشان اقامه کنند.1

۱  . براساس خاطره ای منتشرشده در سایت شهدا و نماز.
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مربی در سایه!

قرائت  به  از دوستانش  برخی  که  شهید سیدمجتبی کریمی می دانست 
تذکر  آنان  به  مستقیم  شکل  به  می خواست  اگر  اما  نیستند؛  مسلط  نماز 
بدهد، ممکن بود باعث رنجش آنان بشود. مدتی این مسئله ذهنش را به 

خود مشغول ساخته بود.

درنهایت فکری به خاطرش رسید. با دوستانش جمع شد و جلسة هیئت 
قرآن را تشکیل داد. همه می دانستند که او در قرائت کالم اهلل مجید، مهارت 

ویژه ای دارد. با کمال میل پیشش می نشستند تا قرائتشان را اصالح کنند.

آنان  به  را  نماز  و  قرآن  قرائت صحیح  دقت،  و  با حوصله  سیدمجید 
می آموخت و باعث شد تا دوستانی که با قرائت کامل نماز آشنا نبودند، 

نمازشان اصالح شود.1

۱  . شکوه معراج، ص55.
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دعوت با غیر زبان!

اگر به هر جوانی چند بار گفته شود که نمازت را بخوان یا اینکه مواظب 
باش ثواب نماز اول وقت را از دست ندهی، ممکن است به اقتضای سن 
این  باززند.  سر  توصیه  این  انجام  از  روحی،  اقتضائات  دیگر  یا  جوانی 
ویژگی البته تنها مخصوص جوانان نیست. خیلی از افراد پابه سن گذاشته 

هم خوششان نمی آید کسی نصیحتشان کند.

دانشجوی شهید حسین بهرامی بااینکه در نزد دوستانش بسیار محبوبیت 
داشت، تا آنجا که می توانست از توصیة مستقیم به آنان پرهیز می کرد. ما 
وقت نماز را از حال وهوای حسین را می فهمیدیم. لحظاتی قبل از اذان 
وضو می گرفت و زیر لب زمزمه می کرد. گاه می شد حزن و اشک را موقع 
کنار یک عارف وارسته  او دید. احساس می کردیم در  نماز در صورت 
قرار گرفته  ایم. خودبه خود تشویق می شدیم که همپای او به نماز بایستیم. 
شرممان می آمد در کنار حسین باشیم و او را آن گونه پایبند نماز و عبادات 
ببینیم و خودمان را به غفلت بزنیم. می ایستادیم همپای حسین و گاه پشت 
سر او نمازی می خواندیم و خدا را برای داشتن چنین دوست صالح و 

خداجویی شکرگزار بودیم.1

۱  . براساس خاطره ای منتشرشده در سایت شهدا و نماز.
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توجه به خدا در همه جا

همة فامیل خوش حال بودند که طلبه ای در وزن معنوی شیخ محمد زمان 
آمده و در میهمانی عروسی شرکت کرده است. احترامش بر همه واجب 
بود. داشت ظهر می شد و همه در تکاپوی تدارک ناهار بودند. شیخ محمد 
به آهستگی برخاست و آمادة نماز شد. او همان طور که به سمت گوشه ای 
خلوت می رفت، به چند نفر از ریش سفیدهای مجلس با لبخند یادآوری 
کرد که وقت نماز شده و خوب است از این فرصِت دور هم بودن برای 

نماز هم بهره ای گرفته شود.

اما  نشدند؛  بلند  برخاستند. همه  دیگری هم  از ریش سفیدها عدة  بعد 
همان یک عده هم برای برگزاری نماز جماعتی زیبا در مجلس عروسی 
کفایت می کرد. میزبان هم به احترام آنان صبر کرد و بعد از اتمام نماز، 

سفره را انداخت.

بعضی از ریش سفیدها می گفتند اول بار است که در یک مجلس شادی، 
را  نماز  اینکه  از  می گفتند:  برسند.  وقتشان  اول  نماز  به  که  شده  توفیق 
خواندیم و آمدیم سر سفره انگار باری از دوشمان برداشته شده و احساس 
سبکی می کنیم. از باعث و بانی این اتفاق تشکر می کردند و برایش آرزوی 
عاقبت به خیری داشتند. امثال همین دعاها بود که شاید محمد زمان را با 

نعمت شهادت، عاقبت به خیر کرد.1

۱  . سیدحمید مشتاقی نیا، مسافر ملکوت
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راه اینجاست

سر و رویمان خون آلود بود. تنمان براثر کتک های ناجوانمردانة بعثی ها، 
اتاقک  بودیم. همه جای  تشنه هم  بود. گرسنه و  حسابی کوفته و خسته 
مخروبه ای که در اختیارمان گذاشته بودند، بوی لجن می داد. ساعات اولیه 
اسارت برای همه حال وهوایی غریب داشت. یکی دلش شکسته بود؛ یکی 

از درد و زخم جراحت ناله می کرد؛ یکی از آینده ناامید بود... .

باید حرکتی می کردیم تا روحیه ها دوباره بازسازی شود. اگر کسی از 
همان ابتدا دچار سرخوردگی می شد، معلوم نبود بتواند تا آخر اسارت با 
شرایط کنار بیاید و روی پای خودش بایستد. آنجا فقط یک راه وجود 

داشت. یک نفر باید شروع می کرد تا بقیه هم از او یاد بگیرند.

بلند شدیم به نماز، یک نفر، دو نفر، سه نفر... . دیگران نیز شهامت پیدا 
کردند تا گمشدة خود را بیابند. گاهی وقت ها ارادة یک نفر می تواند بر 
یک جمع اثر بگذارد. همة آن ویرانه مملو شد از زمزمة نماز، نمازهای 
بی وضو، بی طهارت ظاهر؛ اما پر از حس و حال و سرشار از توجه به خدا. 
نماز که خواندیم انگار سبک شده بودیم. انگار دیگر هیچ مشکلی، هیچ 

درد و رنج و کمبودی نداشتیم. ما خدا را داشتیم.

بعدها در کالم مقام معظم رهبری جمله ای به این مضمون دیدم که یاد 
فضای آن روز اسارت افتادم: در بحران ها گمشدة انسان، نماز است.1

۱  . براساس خاطره ای از آزادة سرافراز مهران حسنی، مصاحبة اختصاصی نگارنده.
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مهر و محبت آمیخته با قاطعیت

بچه های ما بین شش تا ده سال سن داشتند. شهید رجایی تأکید داشت که 
بچه ها دست کم قبل از طلوع آفتاب بیدار شوند؛ اما برخوردش به حالت دستوری 
نبود. همین قدر که توانسته بود ذوق و شوق نسبت به اقامة نماز را در دل 

فرزندانش ایجاد کند، زمینة کافی برای رشد ایمانی آنان را فراهم ساخته بود.

او صبح می آمد باال سر بچه ها می ایستاد و به حالت شوخی و البته با صدای 
بلند، خطاب به ما می گفت: هیس! یواش تر صحبت کنید، بچه ها خواب هستند! 
صدای گرم و طنزآلود پدر باعث می شد بچه ها تکانی بخورند و برای دل کندن 

از بستر آماده شوند.

آقای رجایی اگر می دید بچه ها هنوز از رختخواب جدا نشده اند، کنارشان 
می نشست و به آرامی شانه هایشان را می مالید و با محبت و بزرگواری، به شوخی 
با آنان می پرداخت. وقتی بچه ها از جایشان بلند می شدند، ایشان پشت سرشان 
حرکت می کرد، شانه هایشان را می گرفت و آنان را تا نزدیک محل وضو بدرقه 
می کرد. او با حالت خنده و شوخی، ضربه ای هم با کف دست به پشت بچه ها 

می زد تا فضایی پرعطوفت را برایشان رقم زده باشد.

با این روش، هم بچه ها عادت می کردند نماز صبح را مهم بدانند و به اقامة 
آن مقید شوند و هم اینکه از اصرار پدر برای بیداری در صبح، تلخکام نشوند و 

خاطرة بدی در ذهن نداشته باشند.1

۱  . حسن عسکری راد، رمز جاودانگی



72
قـــــــــــــصـه عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقان

پایی که در مسجد جا ماند! 

بااینکه چند سالی از پیروزی انقالب می گذشت، هنوز مسجد محلة ما از غربت 
بیرون نیامده بود. عده ای گمان می کردند نماز خواندن در مسجد مخصوص 
پیرمردها و پیرزن هاست. برخی هم کارایی مسجد را محدود به زمان مرگ و میر 

افراد می دانستند.

حسن، بسیار باصفا و دوست داشتنی بود و با چهرة بّشاش و خنده هایش خود 
را در دل همة بچه های محل جا کرده بود. یک موتور گازی دست دوم داشت، و 
بچه ها دوست داشتند ترک آن سوار شوند و دوری بزنند و صفایی بکنند. حسن 
هم با استفاده از همین عالقة بچه ها نزدیک اذان مغرب موتورش را می آورد توی 
کوچه؛ یکی را پشت موتورش سوار می کرد و بقیه هم دنبالش می دویدند. بچه ها 
بی آنکه به طور مستقیم متوجه چیزی بشوند، ناگهان خودشان را نزدیک مسجد 
می دیدند و چشمشان به مردمی می افتاد که درحال وضو گرفتن و آماده شدن برای 
نماز بودند. حسن موتورش را گوشه ای می بست و خودش را به صفوف نماز 
می رساند. با این کار حسن کم کم رفت وآمد به مسجد برای بچه ها عادی شد، و 

مسجد از غربت درآمد و پاتوق بچه های محل شد.

حسن مهدی پور بعدها در عملیات خیبر در جزیرة مجنون شهید شد؛ اما 
بچه هایی که ترک موتور گازی او سوار می شدند، امروز مردانی بزرگ و باایمان اند 

که نمی توانند از مسجد و نماز جماعت دل بکنند.1

۱  . براساس خاطره ای از شهید حسن مهدی پور، نسل نیکان.
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تبلیغ به هر بهانه

بچه های فامیل که دورش جمع می شدند، به آنان احکام و نماز و مسائل 
بود که فضای خشک و یک جانبه  البته حواسش  یاد می داد.  را  اعتقادی 
ممکن است باعث دل زدگی بچه ها شود؛ برای همین به آنان اجازه می داد 
که حرف بزنند، نظر بدهند و سؤال مطرح کنند. خودش هم حرف هایش 
را با شوخی و خنده و مسابقه می آمیخت تا تنوعی ایجاد شود، و بچه ها 

رغبت بیشتری برای نشستن پای حرف های او داشته باشند.

توی جیب هایش باالخره چیزی پیدا می شد که بتواند به بچه ها جایزه 
آنان هم جایزه ای  به  نماز می خوانند و  بعد می پرسید چه کسانی  بدهد. 
نداشت،  چشمگیری  مادی  ارزش  جایزه هایش  شوند.  تشویق  تا  می داد 
منبع درآمدش فقط شهریة مختصر طلبگی بود؛ اما همان جایزة کوچک 
این طوری  بود.  خواستنی  و  جذاب  بچه ها  برای  کم اهمیت،  به ظاهر  و 
میهمانی هایش تبدیل می شد به محفلی برای اشاعة تعالیم مذهبی و فعالیت 

فرهنگی.1

۱  . سیدحمید مشتاقی نیا، مسافر ملکوت
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کز خاوران خیزد این بانگ آزادی است، 

نواب صفوی جمعیت  شهید  باعث شد  که  اهدافی  مهم ترین  از  یکی 
فدائیان اسالم را تشکیل دهد، احیای امر به معروف و نهی ازمنکر بود. برای 
این  دارد که  نهی ازمنکر روش های مختلفی وجود  امر به معروف و  انجام 
از آن روش ها  فرهنگی  اجتماعی و  فراخور شرایط و موقعیت  به  گروه 

بهره می گرفتند.

اعضای فدائیان اسالم هم عهد شده بودند که وقت اذان، هرجا که هستند، 
بایستند و با صدای بلند اذان بگویند. این کار، آن هم در دهة سی شمسی 
اقدامی شجاعانه و تأثیرگذار بود؛ زیرا جامعه، از زمامدارن گرفته تا مردم، 
دچار خودباختگی فرهنگی و دینی شده بودند. شاید در شرایط حاکمیت 
دینی هم بسیاری خجالت بکشند در خیابان اذان بگویند؛ اما فدائیان اسالم 
حتی از رفتار اهانت آمیز برخی رهگذران نیز پروایی نداشتند و برای جلب 

رضایت الهی و عمل به تکلیف، با صدایی رسا اذان می گفتند.

اینکه،  اول  داشت.  فایده  سه  دست کم  معابر  در  علنی  گفتن  اذان 
افراد  باعث می شد  آنکه،  بود. دوم  یادآوری وقت عبادت  برای اهل نماز 
سست ایمان، بر اظهار دین و عقیدة قدرت و جرئت پیدا کنند. سوم اینکه، 
موجب می شد اهل گناه و معصیت در آن لحظات دست از رفتار شرم آور 

خود بکشند و به گوشة دنجی بروند.

شهید نواب صفوی به نماز عشق می ورزید و این نگاه را به همة یارانش 
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منتقل کرده بود. او نغمة دلنواز اذان را مقدمه ای برای بیداری فطرت ها و 
انس با خالق یکتا می دانست. قبل از آنکه دژخیمان شاه تیربارانش کنند 

نیز تکبیر می گفت.1

۱  . به نقل از: محمدمهدی عبدخدایی، ویژه نامة یا لثارات الحسین ؟ع؟
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دغدغه نماز

محل،  توی  که  کند  عبور  به سادگی  مسئله  این  کنار  از  نمی توانست 
مسجد باشد و نمازگزار نداشته باشد! وقتی دید درِ مسجد را قفل زده اند، 
خیلی ناراحت شد. آمد خانه، کتاب هایش را گذاشت داخل یک کارتن و 
به مسجد برد. گفتم: پسرم هنوز جای زخم های شکنجه روی تنت باقی 

است؛ مواظب باش باز شهربانی و ساواک برایت دردسر درست نکنند.

کتاب هایش را برد و توانست جایی از مسجد را برای تشکیل کتابخانه 
در اختیار بگیرد. هرچه پول دستش می رسید کتاب می خرید. چندین جلد 
کتاب هم از دوستانش گرفت و کتابخانه ای کوچک برای مسجد تشکیل 
داد. پای جوان هایی را که آمادگی جذب امور معنوی را داشتند به مسجد 

کشاند و با همان ها نماز جماعت را در مسجد به راه انداخت. 

قبل از این شاید ده نفر هم در آن مسجد نماز جماعت نمی خواندند؛ 
اما تشکیل کتابخانه و تشویق جوانان باعث شد نمازهایی باشکوه در آنجا 

راه بیفتد.1

۱  . اصغر فکوری، روز تیغ
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لذت بندگی

اما  بیاورد؛  راه  به  اجبار  به  را  نمی  خواست کسی  را می شناخت و  راه 
وقتی با او همراه می شدی،  تا آخر می رفتی. اوایل، گریزپایی ام را در لفافه 

گوشزد می کرد. می دانستم می خواهد مرا توی خط بیاورد.

 شبی بیدارم کرد و گفت: نمی خواهی نماز بخوانی؟

»ذبیدات« سنگ هم می ترکید. وقتی  منطقة  در آن سرمای زمستان در 
می دیدم با آب تانکر یخ زده برای نماز شب وضو گرفته، خجالت می کشیدم 
بلند نشوم. می گفتم: چرا؛ همین االن بلند می شوم؛ اما هنوز قدمی از من 

دور نشده بود که در خواب غفلت می افتادم و صبح بیدار می شدم.

تالش  اما  نمی گفت؛  زور  داشت.  روشی  هرکسی  برای  ماهانی  علی 
می کرد لذت عمل را بچشاند؛  بعد دیگر کاری به کارت نداشت.

بلند شدم. وقتی آب سرد،  خواب  بود،  به هر سختی ای که  یک شب 
لذتی  چه  شب،  دل  در  خدا  مناجات  با  فهمیدم  پراند،  تازه  سرم  از  را 
بلند کردم. لذت  به آسمان  به زمین نشستم و دستانم را  دارد! همان جا 
نکرده ام.  فراموش  هنوز  که  کرد  اثر  در روحم  نماز شب چنان  نخستین 
من  با  نماز شب  دربارة  کالم  یک  حتی  علی آقا  نشنیدم  هیچ وقت  دیگر 

حرف بزند. به اصطالح افتاده بودم تو خط.1

۱  . براساس خاطره ای منتشرشده.وم در سایت شهدا و نماز.



78
قـــــــــــــصـه عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقان

فتح سنگر دشمن

روزی آمد و گفت می خواهم بروم کارخانة پپسی. با تعجب گفتم: علی آقا 
آنجا به درد تو نمی خورد. آدم هایی که آنجا کار می کنند بی نمازند. مگر خودت 
نمی گفتی آنان بهائی اند؟! اما او تصمیم گرفته بود که حتماً به کارخانة پیسی 

برود، و رفت.

روزی که برف سنگینی هم باریده بود، برف ها را پارو کرد؛ پتویی در همان 
محوطه انداخت و نماز جماعت را با ندای »عجلوا بالصالة قبل الموت« شروع 
کرد. بچه هایی که مدت ها از ترس در آنجا نماز نخوانده بودند، ترسشان ریخت 
و پشت سر علی آقا ایستادند. این شد نخستین نماز، آن هم به جماعت. رئیس 
کارخانه که فردی ضدانقالب بود، با مظلوم نمایی به سپاه شکایت برد که یک 
نفر ـ که همین علی آقا باشد ـ داخل کارخانه دست به شرارت زده است. آنها 

هم علی آقا را احضار و بازداشت کردند.

شهید محمود اخالقی وقتی از این جریان مطلع شد، فوری رفت سپاه و 
علی آقا را به آنها معرفی کرد و جریان را برایشان توضیح داد. مسئوالن سپاه از 
ایشان عذرخواهی کردند و بعد از انجام تحقیقاتی وسیع، از همدستی رئیس 
کارخانه با عناصر ضدانقالب آگاه شدند. چهل نفر از کسانی که در آن کارخانه 
کار می کردند، هرکدام به نحوی گم وگور شدند و رئیسشان هم شبانه فرار کرد. 

یاد حرف علی آقا که می افتم، می گویم: نانت حاللت.1

۱  . اصغر فکوری، روز تیغ
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دعوت به نماز در سیره شهیدان

نماز در خانه

سیدحسین با همسرش هماهنگ کرده بود، وقتی در خانه اند نمازهای 
پنج گانه را با هم به جماعت بخوانند. این طوری هم اجر و ثواب بیشتری 
عایدشان می شد و هم اینکه نوعی یادآوری به یکدیگر برای اقامة نماز 

بود.

فطرت  طبق  بچه ها  گذاشت.  تأثیر  هم  بچه هایشان  روی  روش  این 
پاکشان تمایل داشتند خودشان را به پدر و مادرشان نزدیک کنند و در 
کارهایشان از آنان الگو بگیرند. بچه ها در عالم بچگی می آمدند دوروبر 
پدر و مادر و سعی می کردند مثل آنان رو به قبله بایستند و عبارات نماز 

را تلفظ کنند.

سیدحسین موسوی بعدها در کربالی چهار شهید شد؛ اما بچه ها به رسم 
جاودانه پدر، هر بار که صدای اذان را می شنوند یا به مسجد می روند یا در 

کنار هم نماز را در اول وقت و به صورت جماعت اقامه می کنند.1

۱  . خاطرات شهید سیدحسین موسوی، مصاحبة اختصاصی نگارنده با همرزم شهید.
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تکیه گاه امن

در عملیات کربالی پنج، زیر آتش بی امان دشمن، جان پناهی جز زمین نداشتیم. 
خاکریز ما با تیرتراِش1 توقف ناپذیر دشمن تقریباً با زمین همسطح شده بود، و پشت 

چند کیسة شن زمین گیر شده بودیم.
یک اسیر عراقی هم پیش ما دراز کشیده بود و از ترس به خود می لرزید. چند بار 
سعی کردیم با عربی دست وپاشکسته به او دلداری بدهیم؛ اما فایده ای نداشت. هم 
حسابی ترسیده بود و هم از خون سردی ما دچار حیرت شده بود. در همین اوضاع 

و احوال ابراهیم داد زد و گفت: وقت نماز شده؛ اذانه... .
بچه ها با خاک تیمم کردند و به حالت نیمه نشسته نمازشان را رو به قبله خواندند. 
اسیر عراقی از دیدن این صحنه داشت شاخ درمی آورد! ابراهیم طلبه بود و اندکی 
عربی می دانست. علت تعجب اسیر را از او پرسید. اسیر جوابی نداد. توی فکر 
فرو رفته بود. کمی که گذشت دیدیم او هم به حالت دراز کش دارد زیر لب ذکر 

می گوید و نماز می خواند.
نزدیک عصر حجم آتش دشمن کم شد. اسرای دشمن و مجروحان را به عقب 
منتقل کردیم. ابراهیم هم با آنان رفته بود. وقتی برگشت، به بچه ها گفت: آن اسیر 
عراقی باالخره به حرف آمد! او از خون سردی بچه ها تعجب کرده بود و دنبال علت 
آن می گشت. وقتی نماز خواندن ما را دید فهمید که راز این اطمینان چیست. برای 

همین او هم نماز خواند. می گفت در عمرش فقط چند بار نماز خوانده است.2

۱  . وقتی دشمن تیربار را به سوی تیزی خاکریز یا کانال می گیرد و دائم شلیک می کند، به گونه ای که لبة خاکریز 
تراشیده می شود، می گویند: دشمن دارد تیرتراش می زند.

۲  . به روایت عباس محمودی، مصاحبة اختصاصی نگارنده.
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