
  محمد حسین عظیمیاستاد سید  چهارمجلسه ی 
 ی نمازمقام اقامهموضوع: 

 *** ویرایش شده توسط واحد پژوهش مؤسسه شرف النور ***
 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

 علی  سیدنا محمد و اله الطاهرینالله  یالحمدلله رب العالمین و صل
ِني 

ْ
الِة َرِبِّ اْجَعل نا َو  ُمِقيَم الَصِّ ِتي َرَبِّ َيِّ ِرِّ

ُ
ْل ُدعاِء  َو  ِمْن ذ َبِّ

َ
 َتق

 آرزوی حضرت ابراهيم عليه السالم
 ،در حقیقت نماز و بیان اجزا و ارکان نمازبه بحث بر این گذاشتیم که قبل از ورود  ابنا ر  ؛کنیم ست که پیرامون نماز صحبت میاجلسه ی چهارمی 

ستان حضرت ابراهیم علیه زمانی که دا ،رسیدیم به این مطلب که قرآن و گفتیم اچند نکته ر  .کنیمخدمت دوستان عرض  ،پیرامون نماز امقدماتی ر 
 ، رسد به مقامات مختلف معنوی می -به تعبیر قرآن -بعد از اینکه حضرت  ،کند نقل می االسالم ر 

ً
ُه ِإْبراِهيَم َخِليال

َِّ
 الل

َ
ذ

َ
خ  "هالل   خلیل  " ،ابراهیم ،َو اَتِّ

  ؛شود می
ً
اِس ِإماما َک ِللَنِّ

ُ
ي جاِعل ِذي َو ؛ شود امام می ،ابراهیم ،ِإِنِّ

َِّ
ى ِإْبراِهيَم ال

َِّ
اسوه برای همه ، ابراهیم ؛شود ابراهیم صاحب مقام وفا می ،َوف

 ،کند مقام عبادت را کسب می ، ومقام عبودیت ،مقام رسالت ،مقام نبوت از جمله همه ی مقامات راحضرت ابراهیم بعد از اینکه  ،شود ی عالم می
الِة  :ن است کهآهای عمرش  خرین سالآرزوی او در ...،آکند رزو میآیک  ِني ُمِقيَم الَصِّ

ْ
 .قرار بده "ةمقیمین الصال"خدایا مرا از ، یعنی َرِبِّ اْجَعل

 نماز، مقامى سنگين و اصلى 
 :استفاده کرد آناز  ار توان نکات برجسته ای  می ،کند رزویی میآکه حضرت ابراهیم چنین  این

 رارزوی رسیدن به این مقام آ ،ن هم حضرت ابراهیم علیه السالمآ ،است که یک پیامبر "م بسیار سنگینیمقا" ،نکته ی اول اینکه مقام اقامه ی نماز
 .در زمره ی کسانی بنویسد که به مقام اقامه ی نماز رسیده اند اخواهد که نام او ر  و از خدا می د،کن می

اگر مقام  ،شیرین است ،نبوتاگر مقام  .نماز است یو سایر مقامات برای رسیدن به مقام اقامه  ،است "اصلی یمقام" ،که مقام اقامه ی نماز این دیگر
ره ی ه نام او در زمبرسد ک جاییکه یک انسان به  این - شود که مقام اقامه ی نماز معلوم می ،شیرین است ،اگر مقام رسالت ،شیرین است ،امامت

انسان به مقام اقامه ی نماز هدف اصلی از خلقت همین است که  اصلدر  .تر از همه ی مقامات دیگر است شیرین -نوشته شود ةمقیمین الصال
 و ما َخ  :که فرمود! برسد

َ
 اِ  نَس ِاالو  ن  الِج  قُت ل

 
 ؛دونعبُ يَ  لِ ال

 رها کردن در بيابان!
نزدیک مسجد الحرام رها کند و  ،مامور شد که همسرش را و تنها فرزندش را در بیابانی خشک ،داشت اکه چنین مقامی ر  عالوه بر اینحضرت ابراهیم 

چرا  ؟کرد ام که چرا حضرت ابراهیم این کار ر نده باشیاکمتر خو و اما شاید کمتر توجه داشته باشیم ؛  - جایی که امروز شهر مکه است همین - !برود
ي  :فرماید می ۳۷یه آابراهیم ی در سوره  ،کنممی عرض  تاناز زبان قرآن خدمت ؟ پاسخ رادهدم انجا امامور شد که چنین کار سختی ر  َنا ِإِنِّ َرَبِّ

ِم  ُمَحَرِّ
ْ
ْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك ال

َ
ِتي ِبَواٍد غ َيِّ ِرِّ

ُ
ْسَكْنُت ِمْن ذ

َ
ساکن کردم و  ،از اهل و عیال خودم در وادی ذی زرعو  ،خدایا من از ذریه ی خودم ،أ

َنا ِلُيِقيُموا  :هدف از چنین کار سختی این بود که ؟چرا ،زن و بچه ی خودم را رها کردم ؛ب و علفی نداردآ ،در  سرزمینی که خشک است ،رها کردم َرَبِّ
 
َِّ
َعل

َ
َمَراِت ل ُهْم ِمَن الَثِّ

ْ
ْيِهْم َواْرُزق

َ
اِس َتْهِوي ِإل ِئَدًة ِمَن الَنِّ

ْ
ف

َ
اْجَعْل أ

َ
َة ف

َ
ال ُكُروَن الَصِّ

ْ
به مقام  ،خدایا این کار انجام شد برای اینکه این ذریه ،ُهْم َيش

بین اینکه حضرت  وجود داردکه چه ربطی  ،یهآدر این  شودبیشتر دقت  ،البته باید در یک وقت دیگری و در یک جای دیگری !اقامه ی نماز برسند
 در موردباید بیشتر پس  ؛به مقام اقامه ی نماز برسند آن هافاق بیفتد تا باید این اتاینکه رها کند و  در یک سرزمین خشک ازن و بچه ی خود ر  ،ابراهیم

 .تامل کرد ربط این قضیه
 .باشی "خادم نمازگزاران"که تو باید  دهد دستوری به حضرت ابراهیم می خداوند متعال ،عالوه بر این

 ةمقیمین الصال ءجزو برسد  ی نماز ند که به مقام اقامهک ت ابراهیم درخواست مینکته ی اول اینکه حضر  !نکته بسیار  نکات جالبی است سهاین 
 .باشد



 آرزوی هزينه
حضرت ابراهیم گفت  ریعنی  اگ ،برسندی نماز کند که بتوانند به مقام اقامه رها  ،ب و علفآبی و نکته ی دوم اینکه زن و بچه را در یک بیابان خشک 

ِني ُمِقيَم  :که
ْ
الِة  َرِبِّ اْجَعل ِتي َو  الَصِّ َيِّ ِرِّ

ُ
، رزوهایی داریمآما بعضی اوقات یک  ! آخررزویی را پرداخت کندآدانست که باید هزینه ی چنین  می ، ِمْن ذ

در مورد حضرت ابراهیم و مقام اقامه ی  !به دست ما برسد ،فت و مجانیم   ،رزوآن آن درخواست و آاما دوست داریم که  ،یک درخواست هایی داریم و
و به جان خرید  اار ر ن کآسختی با این حال  !سختی دارد !کند دردسر دارد دانست که این درخواستی که می حضرت می ...!نماز این چنین نبود

ْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك فرمود: 
َ

ِتي ِبَواٍد غ َيِّ ِرِّ
ُ
ْسَكْنُت ِمْن ذ

َ
ي أ َنا ِإِنِّ َة َرَبِّ

َ
ال َنا ِلُيِقيُموا الَصِّ ِم َرَبِّ ُمَحَرِّ

ْ
ها بتوانند اقامه  ن بود که اینآاین همه برای ؛ ال

 ی آن را دانم که باید هزینه می ،قرار بده که به  این مقام برسند اقرار بده و از ذریه ی من کسانی ر اگر من گفتم خدایا مرا از مقیمین نماز  ،کنندنماز 
 .کنم نمی غاز جان و مال دری ،ای اینکه به مقام اقامه ی نماز برسم و برسندبر  ،پردازم بپردازم و می

 اولين خادم مسجد
اش   شوی،مسجد  ر  ه  ط  تو باید م   ،کنیتو باید مسجد را تطهیر که  دهد نکته ی سوم این است که خدا به ابراهیم دستور میعالوه بر این ها   تو باید فر 

 می ۱۲۵یه آبقره ی یکی در سوره  است، بار در قرآن مطرح کرده دو این مطلب را خداوند .نندابرای اینکه یک عده ای بیایند و نماز بخو  ،مسجد باشی
اِس  َو  :فرماید َبْيَت َمثاَبًة ِللَنِّ

ْ
َنا ال

ْ
 َجَعل

ْ
  َو  ِإذ

ً
ْمنا

َ
وا ِمْن َمقاِم ِإْبراِهيَم  َو  أ

ُ
ِخذ ى اَتِّ

ًِّ
کند که  و مسجد الحرام را مطرح می داستان خانه ی کعبه ،ُمَصل

 این - ...!َو َعِهْدنا. ی بردارندل  ص  ایی و مقام امنی برای مردم قرار دادیم و دستور دادیم که مردم از مقام ابراهیم مسجد و م  مه ردما این خانه را محل گ
ُجوِد  َو ِإْسماِعيَل  ِإْبراِهيَم  َو َعِهْدنا ِإلى - جا محل سخن ما و محل شاهد ماست ِع الُسِّ َکِّ عاِکِفيَن َو الُرِّ

ْ
اِئِفيَن َو ال را َبْيِتَي ِللَطِّ ْن َطِهِّ

َ
و  ، أ

 و -طواف کنندگان -که تطهیر کنند بیت مرا برای طائفین ،این پیامبر بزرگ الهی و فرزند او اسماعیل، به ابراهیم -یا دستور دادیم  -پیمان گرفتیم 
ِع  -اعتکاف کنندگان -عاکفین  َکِّ ُجوِد َو الُرِّ اولین خادم  کهکند  یعنی قرآن مطرح می ؛و اهل نمازند ،هایی که اهل رکوع و سجودند نآو  ، الُسِّ

در  ،حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل بودند ،پاک کند برای اینکه مردم بتوانند نماز بخوانندلودگی ها آاز اولین کسی که بنا شد مسجد را  ، ومسجد
یک عالقه ی عجیبی به نماز که  –طور بودند  همه ی پیامبر ها این - هم همین دستور تکرار شده است در مورد پبامبر خودمان ۲۶سوره حج ایه 

 .کردند هار عشق و عالقه میظبه نماز ا اصالا  ؛خواندن داشتند
 سير نشدن از نماز

است که سایر  او بر قله هایی رسیده؛ رسد او نمی  پایرد  گ  از لحاظ مقامات عالیه ی انسانی به کسی  واولین شخصیت عالم امکان است  ،پیامبر اسالم
او اولین شخصیت عالم امکان است اما ببینید پیامبر در مورد نماز  ؛نرسیده اندنیز جا قرار گرفته است  نآن قله بر آن کوه هایی که آانبیا به دامنه ی 

َجاِئِع الط  اباذر! َجَع  يا :فرماید چه می
ْ
ى ال

َ
َب ِإل َة، َکَما َحب 

َ
ال ى  الص 

َ
َب ِإل ِة، َو َحب 

َ
ال َة َعْيِنى ِفى الص  ر 

ُ
َناُؤُه ق

َ
ُه َجل  ث

 
ْمآِن َل الل

 
ى الظ

َ
َعاَم َو ِإل

 
َ
 أ

َ
َنا ال

َ
ا َشِرَب َرِوَی، َو أ

َ
ْمآَن ِإذ

 
َکَل َشِبَع َو ِإَن الظ

َ
ا أ

َ
َجاِئَع ِإذ

ْ
َماَء، َو ِإن  ال

ْ
ِة ال

َ
ال ور ط فرمودند خداوند متعال چنین کرده و این ْشَبُع ِمَن الص 

من  ،ب داردآو تشنه نیاز به  ،طور که گرسنه نیاز به طعام دارد همیناست، قرار داده که نور دیده ی مرا در نماز قرار داده و نماز را محبوب من قرار داده 
شخصی که  ، وشود اما تفاوتی که بین من و گرسنه و تشنه هست آن است که شخصی که گرسنه است با خوردن طعام سیر می !هم نیاز به نماز دارم

 !شوم گاه از نماز سیر نمی اما من هیچ ة،و انا ال اشبع من الصال ،شود تشنه است با خوردن آب سیراب می
یعنی  ؟شود از نماز سیر نمی -ه ی مقامات انسانی را حائز شده است و گرفته استکسی که هم -چه حقیقتی در نماز نهفته است که پیامبر اسالم 

 شود! این چیست ؟ نماز باید کامل بررسی ...!کند هنوز پیغمبر ما از نماز استفاده می
 !دارم من نماز را دوست مى

وقتی انسان به که  ودش نقل میاز آن ها یا  ویندگ طور می این هستند،که  -بعضی از کسانی که ادعا دارند به مقاماتی رسیده اند -بعضی از عرفا  رآخ
 وارد یک مرحله ای می ،شود او وارد یک عرصه ای می ! ونیازی به این عبادت های صوری و این نماز و روزه ی ظاهری ندارد رمقاماتی رسید دیگیک 

 !سلوک او به طریق دیگری استو  ،سیر او، شود که حرکت او
نسبت به نماز ارادت بیشتری  د،بلند مرتبه شدن ! وباالتر شد !،تر شد ن عالیاچه که مقاماتش هرآن ها  ،کنیم  نگاه میکه اما ما زندگی اهل بیت را 

نه روز و  -تاسوعا بر این گذاشتند که روز  اها بنا ر  این .ید که فرمان جنگ عاشورا روز تاسوعا صادر شده امکرر شنید احتما این داستان ر  !.ورزیدند
اگر  ،ها امشب را مهلت بگیر برو و از این" :که به برادرشون فرمودند اکه امام این جمله ر  ،کار را بر حسین بن علی سخت بگیرند و بجنگند - عاشورا

م ،د: فرمودن ،شودروز تاسوعا یعنی روز عاشورا جنگ فردای  ،بناست جنگی شود یه  ع إل  ند   برگرد، إرج  م ع  ه  ع  دف  ٍة و  ت  دو  م إلی غ  ه  ر  خ  ؤ  عت  أن ت  ط  ن  است  إ 
ف 



ال بُّ الص  ح 
د کنت  ا 

 
ی ق م  أن  و  یعل  ه  ه  ، ف  ر  غف  ست  دعوه  و  ن  ة  ، و  ن  یل  ا الل  ن  ب  ر  ی ل 

ل  ص  نا ن  ل  ع  یة  ؛ ل  ش  غفالع  ست  عاء  و  اال  ة  الدُّ ه  ، و  کثر  ة  کتاب  الو  ه  ، و  ت  توانی  می راگ ، ار  ة  ل 
الة   ،داند که خدا می، فهو یعلم  ،من ،ها مهلت بگیر امشب را از این بُّ الص  ح 

د کنت  ا 
 
ی ق  !دارم من نماز را دوست می، أن 

همه ی شما شاید  ه است.رسیدن به مقام اقامه ی نماز بود ،مرزوهای انسان های بزرگ در عال  آن است که یکی از آها نشان دهنده ی  همه ی این
یکی از اهل بیت  شما موقعی که زیارت ؛کنم ضبد نیست من تذکری در این رابطه خدمت شما عر ،  -خیر! شاید هم  - توجه به این نکته کرده باشید

 قد ا   ک  ن  ا   د  شه  که ا   امه ای که می خوانید این جمله استدر زیارت ن ،الصالة می روید زیارت امام رضا علیه السالم وبه فرض کنید  مثالا  می روید،
 
 مت  ق

 .من شهادت می دهم که تو اقامه ی نماز کردی، الة  الص  
الَة  مَت الص 

َ
ق

َ
َک قد ا ن 

َ
شَهُد ا

َ
 ا

الة  ایشان داشت همین جمله را توضیح می داد که و نشسته بودم  شخصیمن یادم هست که یک وقتی پای منبر  مت  الص 
 
ق ک  قد ا  ن  د  ا  شه  ، من ا 

الة  ؟ بعد این سوال را مطرح کرد که چرا در زیارت نامه ما باید بگوییم که  ؛شهادت می دهم که تو نماز به پا کردی مت  الص 
 
ق ن ک  قد ا  د  ا  شه  خوب این ا 

چه حرفی است که در  این ،!رضا علیه السالم اقامه ی نماز می کردند ماما سلم است که حضرات اهل بیت ازجمله، مخیلی مهمی نیست ...!چیز که 
الة  ما نسبت به امام معصوم عرض می کنیم که  ،زیارت نامه مت  الص 

 
ق ن ک  قد ا  د  ا  شه   ؟!ا 

علیه ائمه  بر ،تبلیغات منفی این است که آن قدر آن  دلیل :این بود که توجیه او و این مطلب را توضیح می داد؛این آقا که داشت سخنرانی می کرد 
در محراب  ، وبعد از آنکه حضرت امیر در مسجد !!می خوانده استننماز هم علیه الصالة و السالم نین ممی گفتند که امیر المو بعضاا ، حتی بوده است

که به  برای اینما  نماز هم می خوانده ؟!گفتند یک شامی گفته بوده است که حضرت علی مگر  ،خبر به شام رسید و به شهادت رسید و ضربه خورد
در زیارت نامه که ماموریم  ،رضا هم نماز می خوانده مبه عالمیان اعالم کنیم که اماو  ،امیر المومنین هم نماز می خوانده که اعالم کنیمعالمیان 
الة  ...بگوییم  مت  الص 

 
ق ن ک  قد ا  د  ا  شه   ا 

ن ک  قد ،  !این نیستاصالا تفسیر این جمله  !ه ایدشما قرآن نخواند داشتم به او گفتم که ظاهراا  ی سخنرانبعد من در جلسه ای که با آن آقا د  ا  شه  ا 
الة  ، مت  الص 

 
ق ، "ن مقامی رسیده ای که حضرت ابراهیم آرزوی رسیدن به آن مقام را داشت، تو به آمن شهادت می دهم" که  معنایش این استا 

ک  قد ما به امام رضا عرض می کنیم که ؛ خدایا مرا از مقیمین نماز قرار بده  ة،الالص   قیم  ی م  لن  اجع   رب  ابراهیم در سنین پیری این آرزو را کرد که  ن  د  ا  شه  ا 
، الة  مت  الص 

 
ق  !تشجایی که حضرت ابراهیم آرزوی رسیدن به آن جا را دا تو رسیدی به آن ،من شهادت می دهم که تو رسیدی به مقام اقامه ی نماز ا 

رای شناسایی کسانی که ب می دهدیک عالمت و یک نشانه  ،مائده 55آیه ی  !سوره مائده را نخوانده اید 55آیه شما  ظاهراا  ،من به ایشان عرض کردم
ِذيَن آَمُنوا :سندبه مقام والیت می ر 

َِّ
ُه َوال

ُ
ُه َوَرُسول

َِّ
ُكُم الل َما َوِلُيِّ ین  سوم  ، ورسول الله، دوم اول خدا:، سه کس بر شما والیت دارندِإَنِّ ذ 

ین  ال  ذ 
وا؛ ال  ن  ام  ء 

وا ن  ام  ِذيَن : یعنی هرکس ایمان آورد بر ما والیت دارد؟ خیر! کسی برما والیت دارد که به این مقام رسیده باشد ء 
َِّ
َکاَة  ال َة َوُيْؤُتوَن الَزِّ

َ
ال ُيِقيُموَن الَصِّ

 .کاة رسیده باشند، کسانی که به مقام اقامه ی نماز رسیده باشند و به مقام پرداخت ز َوُهْم َراِکُعوَن 
ِذيَن  ؛در دل نماز ارزش دارد ،پرداخت زکات کجا ارزش دارد؟ پرداخت زکات

َِّ
َة  ال

َ
ال ، مقام اقامه  -نماز رسیده باشند  به مقام اقامه ، یعنیُيِقيُموَن الَصِّ

َکاَة َوُهْم  -رت ابراهیم تقاضا کرد و آرزو کرد که حض است همان مقامی  .َراِکُعوَن َوُيْؤُتوَن الَزِّ
 کدام زکات؟

هر جا بحث زکات را  وندلذا خدا قام پرداخت زکات، اگر در دل نماز نباشد زکات نیست!ماین است که ین آیه برداشت کرد اشاید بشود از نکته ای که 
حيِم  قرآن  همان اولدر  ،مطرح می کند در کنارش بحث نماز را مطرح می کند ْحمِن الر  ِه الر 

 
ِكتاُب ال َرْيَب فيِه ُهدًي ، الم ،ِبْسِم الل

ْ
ذِلَک ال

قيَن  ُمت 
ْ
وَن ، ِلل

ُ
ناُهْم ُيْنِفق

ْ
ا َرَزق الَة َو ِمم  َغْيِب َو ُيقيُموَن الص 

ْ
ذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبال

 
فاصله بعد از این که الب خدا را درست کرد، ارتباط با ، اول باید ال

 -ارتباط با خدا  -، بعد از اینکه ارتباط با غیب - غیب می شود همان مقام اقامه ی نماز ارتباط با -شود، رتباط با با غیب باید برقرارا ،ایمان به غیب آمد
وَن  ،ارتباط با خدا باید ارتباط با مردم باشد همراه  ، و ارتباط با خدا ، بالفاصله در دل  برقرار شد

ُ
ناُهْم ُيْنِفق

ْ
ا َرَزق ناُه یعنی اگر ؛  َو ِمم 

ْ
ا َرَزق ْم َو ِمم 

وَن 
ُ

 و این شد نشانه برای کسی که به مقام والیت رسیده است .زکات است ،ه آن زکاتزست و ننما ،ن نماز، نه آباشد و نماز نباشد ُيْنِفق
وا،  ن  ام  ین  ء  ذ 

وا" یی قبول نیست! هر ال  ن  ام  ین  ء  ذ 
وا" آنبلکه "ال  ن  ام  ین  ء  ذ 

الَة یی که "ال  ذيَن ُيقيموَن الَصِّ
َِّ
کاَة َوُهم راِکعوَن ال   ؛َوُيؤتوَن الَزِّ

 زکات، همان ِاعمال واليت!
؛ اصل قضیه این است ستولی قضیه از این باال تر ا ،تطبیق می کنیماین داستان را بر آن جریان انگشتر دادن امیر المومنین در حال رکوع  ماچه  گر

، پس زکات می شود به مقام پرداخت زکات رسیده است ،و مالزم و همراه مقام اقامه مقام اقامهاست و در دل  رسیده  ی نماز" اقامه"به مقام  که حضرت



ن با خدا نرسیده باشد نمی تواند آ مقام اقامه ی نماز نرسیده باشد و به مقام ارتباط ، که اگر کسی بهزکات می شود همان اعمال والیت ؛همان والیت
 !زکات را که والیت باشد اعمال کند

ة ما می خواهیم اشهد انک قد اقمت الصال اینکه با گفتن -بسیار تفسیر ضعیف و غلطی است که شما گفتید ،آقا گفتم که این تفسیر شمان آ لذا من به
 !نه – شهادت می دهیم که این ها نماز می خواندندد ما نمی خواندناین ها نماز  ،ره ی اهل بیت که اگر کسی پشت سر این ها گفتدفاع کنیم از چه

دت می دهم که تو رسیدی امن شه ،یه اتو به مقام والیت رسید، یعنی من شهادت می دهم که اشهد انک قد اقمت الصالة ،این گونه نیستمطلب 
 جا را داشت... ن، آرزوی رسیدن به آبه مقامی که ابراهیم علیه السالم

  برکاته ه ولو السالم علیکم و رحمة ال


