
 

 

  چگونه از نماز لذت ببریم؟

 *نیاپاکاالسالموالمسلمینعبـالكرـمحجت

 مقدمه

های اولیا الهی است کاه  لذت بردن از نماز و عبادت و نیایش به در اه خدای متعال، از نشانه
خاوانیم   کنناد. در دعاای روز چهاارم مااه رمضاان می همواره آن را از خدای متعاال طلاب می

لِرك» ِنيِِفيِهَِحَهَوَةِِذک  ُزق  ...ِار  ُهمَّ کارت را در ایان روز باه مان خادایا! حاالوت و شایرینی ذ 1؛ اللَّ
َناِِبَلِذیلِذِ »کند   در مناجات المطیعین به خداوند عرض می امام سجاد«. بچشان ع  ...َِمتِّ ُهمَّ اللَّ
ِبَكُِِمَناَجاِتَكِ َكَِوُِقر  َناَِحَهَوَةُِودِّ ِذق 

َ
َكَِوِأ َناِِحَياَضُِحبِّ ِرد  و 

َ
بار خدایا! ماا را از لاّذت مناجاتات  2؛،َِوِأ

دان و در آبگیرهای محّبتت وارد  اردان و شایرینی دوساتی و قارب خاودت را باه ماا مند  ر بهره
 3؛َفِبَکِِالل َِلذیلِذُِمناجاِتلَکَِوَصلُلوا»دارد   چنین در مناجات المریدین عرضه می هم«. بچشان

آری، «. خداوندا! اولیا و بند ان صالح و مخلصت به وسیله تو به لاّذت مناجاتات دسات یافتناد
وی لطف حضرت ح  و مدال افتخاریست که به بند ان مخلص الهی باه خااطر های معن لذت

 فت   چنانچه لاذت ساجده بارای  شود. جناب سلمان همواره می شان عطا می عملکرد شایسته
نشینی با افراد پاک ساخن نباود ) زناد ی بارایم ارزشای نداشات و( آرزوی مارگ  خداوند و هم

 پردازد   های کسب لذت در نماز می این نوشتار، به عوامل و راه 4کردم. می

 های کسب لذت درنماز راه
هاا  های سلبی و ایجابی وجود دارد که در اینجا به ماواردی از آن برای کسب لذت در نماز راه

                                                            

 ات اسالمی.استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبّلغ نخبه دفتر تبلیغ* 
 .22، ص95 ، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 1
 .411، صزاد المعاد. محمدباقر مجلسی، 2
 .14۷، ص91 ، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 3
 .۷9، صکتاب الزهد. حسین بن سعید اهوازی، 4

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره نهم 1443ـ رمضان  1401بهار  
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 پردازیم   می
 . خالص کردن نیت 1

خواهد از نماز و کارهای خیر دیگر لذت ببرد باید با نیات خاالص وارد شاود؛  ا ر کسی می
رود و افراد به میزان خلوص نیت، از آ اار و نتاایج آن  ت به منزله روح عبادت به شمار میچون نی

لِهِ»فرمود   برند. پیامبر اکرم مند شده لذت می بهره لُهَِعَلي  َنِاللَّ َِتَهلنَّ ِصلاِلح  ب  ِکاَنَِلُهَِقل   1؛َفَمن 
 «. کند کسی که قلب صالح و نیت خالصی دارد، خدا به او لطف و محبت می

های لطف و محبت الهی این است که لذت عمل را به صااحبان قلاب  ی از بهترین جلوهیک
در دعاای شاب نیماه شاعبان از خادای متعاال چنانکاه  چشااند؛ هم صالح و نیت خاالص می

ُلك» خواهیم  می
َ
أ س 
َ
يِأ ِِإنِّ ُهمَّ ِركِاللَّ ِرَكَِوُِشك   کنم کاه پرورد ارا! از تو درخواست می 2؛ ...َِحَهَوَةِِذک 

 «.شیرینی و لذت یاد و شکرت را به من عنایت کنی
 شاعر چه زیبا سروده است    

دلناـگاهعشقتویاکـنـه یـرتـو


3د ماـنخانهخـاستیهکیطازنمـی


ها در نماز جمع شده است باید نیت را خاالص نماود تاا از ایان  از آنجایی که باالترین لذت
نمااز، »فرمایاد   در مورد شایرینی نمااز می الله بهجت طور که  آیت مند شد؛ همان لذت بهره

ها روحای   وار در عالِم وجود نیست! تمام لذت جامی است از َاَلّذ لذایذ که چنین خمری خوش
است و آنچه از لذات که در طیب ]عطر  و یا از راه نسام به صورت حالل تکوینًا مطلوب است، 

های دیگار  بنابراین هر کس نیتش را از آلود ی  4«.ست... بیش از آن و به مراتب باالتر، در نماز ا
 در نماز پاک کند به لذت آن دست خواهد یافت.  

شود و در نتیجه لذت عباادت و نمااز را از انساان  ترین امری که مانع از نیت خالص می مهم
  یرد، خودپرستی و دوستی دنیاست    می

میازعاکقومعشوق یچحائلنیست


5جابخودیحار اممیازیرخیزتوخودح


چشد علت در خود اوست؛ چرا که نیتش را خالص و خودش  ا ر شخصی لذت نماز را نمی
                                                            

 .  639، ص2، جالجامع الصغعر. جالل الدین سیوطی، 1
 .835، ص2، ججد و سالح المتعبدمصباح المته. محمد بن حسن طوسی، 2
 سید رضا ِمؤید مشهدی.. 3
 .392، ص2و ج  222، ص1، جالله اهجت در محلر آیت. محمدحسین رخشاد، 4
 .266، شماره دیوان غزلعات حافظالدین محمد حافظ شیرازی،  شمس. 5
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را وقف خدا نکرده است. در حقیقت عدم درک لذت نماز، همان مجاازات غیرمحساوس الهای 
کنند.  یبرای دنیادوستان و خودپرستان است که نیت خود را با خودپرستی و دنیادوستی مخلوط م

ِزَعَِحلَهَوَةِ»فرمود   خدای متعال در این باره به حضرت داود ن 
َ
ِأ ن 
َ
ِأ ِِبِهم  َناَِصاِن  

َ
َن َِماِأ د 

َ
ِأ ....ِإنَّ

ُِقُلوِبِهم ِ ترین کاری که با  دنیادوستان که نیت ناخالص در مناجاات دارناد(  ... کم 1؛ُمَناَجاِت َِعن 
 «.هایشان برکنم ود را از دلکنم این است که شیرینی و لذت مناجات خ می

 های معنوی  . درمان بیماری2

شاود،   ونه که وجود بیماری و عفونت در بدن مانِع لذت بردن از غاذاهای مطباوع می همان
شود. لقمه حرام، ساخن   ناه و معصیت نیز مانِع لذت بردن از غذاهای روحی از جمله نماز می

ها و تصااویر  فیلم ،همت، فحش، نگاه آلوده به نامحرم ویی، نیش و کنایه، ت ناروا، غیبت، بیهوده
غیراخالقی و شنیدن موسیقی حرام، قلب و روح آدمی را بیمار و حال و انرژی عبادت و نماز را از 

بارد و  طور که انسان  رفتاِر سرماخورد ی، از بوی خاوش لاذت نمی کند. همان آدمی سلب می
یابد، انسان  نهکار نیز از نمااز لاذت  را در نمی چشم ضعیف و بیمار، لذت مشاهده مناظر زیبا

ُتِ»فرماید   می امام صادق .برد نمی ُتَهاِِفيَِِطَلب  ِعَباَدِةَِفَوَجد  ِكَِِِحَهَوَةِال  ِصلَيةَِِتر  َمع  شایرینی و 2؛ال 
 «.وجو نمودم، پس آن را در ترک  ناه یافتم لذت عبادت را جست

  وید   شاعر می
انیاتــــرلــذتتــرکلــــذتیــــ



ــوانی ــذتنخ ــهوتنًس،ل ــرک دت


 ــزارازدرامخلــقیــرخــودیب ـــی


ـــانی ـــدریآسم ـــامیاک ـــرتی 3ت


 زیستی  . زهد و ساده3

به یقین نیازمند دوری از تشریفات دنیاوی اسات و بارای درک لاذت   معنوی  های درک لذت
ادی دنیوی هستند قادر زیستی الزم است. کسانی که غرق زند ی تشریفاتی و م نماز، زهد و ساده

ِ»فرمود   به درک لذت نماز نیستند. خدای متعال به حضرت داود َياِِإنَّ ن  ِِبالدُّ َهمَّ ِلَياِئيَِوِال  َماِِأَو 
ُِقُلوِبِهم ِلُبَِحَهَوَةُِمَناَجاِتيِِمن  ُِیذ  َهمَّ کار؟ زیرا هّم و غم دنیا حاالوت  اولیای مرا با هّم دنیا چه 4؛ ال 

 «.برد هایشان می دل مناجات مرا از
                                                            

 .162، ص2، جشرح أصو  کافی. مال صالح مازندرانی، 1
 .1۷3، ص12، جک الوسائلمستدر. حسین بن محمدتقی نوری، 2
 .62، غزل شماره کلعات سعدیالدین سعدی،  . مصلح3
 .143، ص۷9، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 4
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 نویسد   های معنوی می درباره تأ یر زهد در ایجاد لذت شهید مطهری
فلسفه دیگر زهد این است که ا ر انسان غرق در لذات ماادی ا حتای لاذات حاالل ا 

های معناوی  شود. ما یک سلسله لاذت شود، در همین دنیا از لذات معنوی محروم می
برد. برای کسی که اهل تهّجد و نماز شب باشاد، جازو  داریم که معنویت ما را باال می

صادقین و صابرین و مستغفرین باالسحار باشد، نمااز شاب لاذت و بهجات دارد. آن 
بارد، از آن  لذتی که یک نفر نماز شب خوان حقیقی و واقعی از نماز شب خاودش مای

َه َو َأتوُب اَلْیه هاای  هاا و یااد کاردن و دعاا کاردن تناْلَعْفو  ف  برد، از آن ها می َاْسَتْغِفُر اللَّ
برد هیچ وقت  ها می  فتن  یا َرب یا َرب  برد و آن لذتی را که از آن حداقل چهل مؤمن می

خاوان  کناد. لاذت آن نمااز شاب  ردد احساس نمای ها می یک آدم عّیاش که در کاباره
 1تر است. تر، نیرومندتر و نشاط بخش خیلی عمی 

طور که ماریض بارای   ویم  همان حقیقت برای شما می به»فرماید   می حضرت عیسی
بارد و باه واساطه  برد، صاحب دنیا نیز از عبادت لذت نمای شدت درد از خوبی طعام لذت نمی
 2«.یابد دوستی مال، شیرینی عبادت را نمی

 . مجاهده با هوای نفس 4

مجاهدت کند و  های درک لذت در نماز است. ا ر انسان مراقبت و جهاد با نفس از دیگر راه
انس بیشتری بگیرد و دل خود را  از هواهای نفسانی پااک کناد، باه  بیت با خدا و قرآن و اهل

در این باره فرمود   بخشی را برای نماز پیدا خواهد کرد. امام علی یقین حالت عاشقانه و لذت
«ِ ِعَباَدِةَِمن  َةِال  َفَِیِجُدَِلذَّ َهَویَِِعِنََِِِلَِیُصوُمَِِِکي  چشاد کسای کاه از  چگونه لّذت عباادت را می 3؛ِ ال 

 «.کند؟ پیروی هوی و هوس خودداری نمی
دانشمندی از بنی اسرائیل، آ اه به اسم اعظم پرورد ار، مستجاب الدعوه و از « بلعم باعورا»

بود. وی در ا ر عبادات به مراتب عالی معنوی رسیده بود. کسی که  مؤمنان به حضرت موسی
 ،روح های معناوی باوده اسات. عباادات صاوری و بای رسد، به یقین اهل لاذت به این مقام می

کند. او با پیروی از هوای نفس تمام مقامات،  الدعوه و دارای اسم اعظم نمی شخص را مستجاب
های معنوی در عبادت را از دست داد. پیروی از هوای نفس مانع رشد و کمال او  کماالت و لذت

                                                            

 .486، ص25 ، جمجمومه آثار شهعد مطهری. مرتضی مطهری، 1
 .  310، ص14، جاحاراالنوار. محمدباقر مجلسی، 2
 .51۷، صغرر الحکم و الدرر الکلم. عبدالواحد تمیمی آمدی، 3
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 فرماید  وج را از او  رفت. قرآن میشد و قدرت پرواز روحی و عر
اْیَط  ِذی َءاَتْیَناُه َءاَیاِتَنا َفاْنَساَلَخ ِمْنَهاا َفَأْتَبَعاُه الشَّ ُن َفکاَاَن ِماَن اَو اْتُل َعَلْیِهْم َنَبَأ الَّ

اِویَن  َْ َبَع َهاَو ها َو لَ َو َلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه بِ  *اْل ْرِ  َو اتَّ ُه َأْخَلَد ِإلَی اْأَ هاا  و بار آن 1؛ اهِکنَّ
بخوان سر ذشت آن کس را که آیات خود را به او دادیم؛ ولی )سارانجام( خاود را از آن 

خواستیم، )مقام( او را  تهی ساخت و شیطان در پی او افتاد، و از  مراهان شد! و ا ر می
بردیم )اما اجبار، بر خال  سنت ماست؛ پاس  ها( باال می با این آیات )و علوم و دانش

  را به حال خود رها کردیم( و او به پستی  رایید و از هوای نفس پیروی کرد!او 

 . عمل به آداب نماز5

بخش باشاد، رعایات آداب ظااهری و  شود نمااز، لاذتترین عواملی که موجب می از مهم
روزی به یکی از یاران خاص خود، آداب ظاهری و باطنی نماز  باطنی نماز است. امام صادق

نمااز خشاک،  ،بخش شود؛ چرا کاه بادون رعایات ایان آداب د تا نماز برایش لذترا آموزش دا
آور خواهد بود. امام به جناب حّماد بن عیسی فرمود  آیا نمازت را خوب اقاماه  روح و کسالت بی
کنی؟  فت  آقای من! من کتاب حریز ]یکی از اصحاب امام  را که درباره نماز نوشته اسات،  می

  او  خاوانی انعی ندارد، بایست و نماز بخوان ]تا ببینم چگونه نمازت را میحفظ هستم. فرمود  م
ای حّمااد! نمااز را   اماام فرمودناد  !برخاست و در برابر امام رو به قبله تکبیر  فته و نماز خواناد

قدر زشت است که شخصی شصت یا هفتاد سال از عمرش بگذرد و یاک  خوانی! چه خوب نمی
 ویاد  در خاودم احسااس  جا نیاورده باشد! حّمااد می دود ]و آداب آن  بهنماز تمام و کامل باح

کوچکی کردم و  فتم  فدایتان شوم ]حال که چنین است  پاس نمااز را باه مان بیاموزیاد. اماام 
برخاست و رو به قبله ایستاد و دو رکعت نماز با خضوع و خشوع و سایر شرایط کامال  صادق

به این دلیل نماز حماد را نپذیرفت کاه  امام صادق 2ایم آموخت.خوانده و تمام آداب نماز را بر
 بدون خضوع و خشوع و فقط با برخی از آداب ظاهری انجام شد. 

بنابراین توجه به مقدمات نماز و آداب وضو، انجام دادن تعقیباات نمااز، رعایات دساتورات 
ن مستحبات نمااز مانناد  جا آورد های زیبا، استعمال بوی خوش، به ظاهری مانند پوشیدن لباس

اذان، اقامه، کنترل فکر و خیال در نماز، حضور قلب، خشوع و توجه به معانی کلمات و جمالت 
همه در لذت بردن از نماز مؤ رند؛ یعنی هم آداب ظاهری و هم معنوی نماز را باید رعایات کارد 

                                                            

 .۷68، ص4، جمجمع البعان؛ فضل بن حسن طبرسی، 1۷6. اعرا   1
 .300، ص1 ، جمن ال یحلره الفقعه . محمد بن علی ابن بابویه،2
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 بخش باشد.  تا نماز لذت
 . تفکر در عظمت خداوند 6

بیندیشد که در مقابل چه وجود اقدس و باا عظمتای ایساتاده و  فتگاو ا ر شخص نماز زار  
 ونه که یک شخص از فرد بزرگ و مهمی وقات   برد؛ همان کند، به یقین از نماز خود لذت می می
کند احساس شعف، نشاط و لذت دارد و به   یرد و دقایقی مؤدبانه و محترمانه با او  فتگو می می

فت خدای متعال را در وجودمان افزایش دهایم هماین احسااس را در کند. ا ر معر آن افتخار می
 کنیم. نماز درک می

 در تشریح این موضوع چنین فرمود  امام صادق
 یچون تکبیر )نماز( را  فتی، آنچه را که ما بین آسمان و زمین اسات در مقابال کبریاای

 وید، بنگرد  ر میخدا کوچک و ناچیز شمار که ا ر خداوند بر قلب بنده زمانی که تکبی
 دارد، باه او  ویاد  ای و در دل او چیزی باشد که از حقیقت معناای تکبیار باازش مای

فریبی؟ به عزت و جاللم سو ند که از شیرینی یااد خاود محرومات   و آیا مرا می دروغ
 1کنم!

 . معرفت به حقیقت نماز 7

تواند توجاه انساان را در  یتوجه به حکمت، اسرار، آ ار، برکات، معنا و تفسیر اجزای نماز، م
تر کند. توجه به اصل نماز، دقات در مفااهیم ذکار و  تر و عاش  نماز متمرکز و او را به نماز راغب

تواند لذت نماز را به نماز زار  های افعال نماز می ها و نکته دعاهای نماز، شناخت رمز و راز و پیام
 بچشاند.

کناد. رو  ورت، دل و جان را هم پاک می یرد، همراه شستن دست و ص می« وضو»کسی که 
کند و او را به عم  تااریخ  ایستد، خانه توحید و کعبه مقدس، دل او را جذب می که می« قبله»به 

نماز زار، ورود به محضر دوست و حارام کاردن « تکبیرة االحرام»برد.  موّحدان و یکتاپرستان می
او را از هر چیز و هر کس و هر جاذبه و هار  یعنی« اکبر الله»یاد هر چیز دیگر بر خویشتن است. 

، ستایشی آ اهانه از ولی نعمتای «حمد و سوره»دل مشغولی و هر قدرت و جمال، باالتر دیدن. 
صاراط » شااییم و از او راهنماایی باه  ایستیم، زبان به حمد و  ناا می است که در پیشگاهش می

ترین حالت  ، نزدیک«سجود» ار است. ، رمز خضوع در برابر آفرید«رکوع»طلبیم.  می« مستقیم
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یک بنده به خدای خویش است  خاکی بودن، کرنش در برابر آن معبود بزرگ، رسیدن به عظمت 
روحی از راه کوچک شدن در برابر آن بزرگ واقعی. فهمیدن این معانی در درک لذت نماز کاافی 

 1است.
 های معنوی  . شناخت لذت8

تر اسات. خداوناد  تر، بهتار و مانادنی دنیوی، شایرینهای  های معنوی نسبت به لذت لذت
ْنَیا»فرماید   متعال می زناد ی دنیاا را شاما ولی  2؛َو ااْلَِخَرُة َخْیٌر َو َأْبَقی   * َبْل ُتْؤِثُروَن اْلَ َیوَة الدُّ
لذت کماک باه یاک نیازمناد،  ریاه   .«پایدارتر استدارید در حالی که آخرت بهتر و  مقدم می

، توبه و پشایمانی از  نااه و شایرینی  فتگاوی عارفاناه باا خداوناد، از صائب اهل بیتبرم
امام  .ای از آن را بچشد همیشه در پی آن خواهد بود های معنوی است. هر کس ذره مصادی  لذت

ِ» کند  های غیرمعنوی استغفار می در مناجات الذاکرین از لذت سجاد ِفُرَكِِمن  َتغ  س 
َ
اله ...ِأ

ِ ِركُک ِّ ِرِِذک  ٍةِِبَغي   «.کنم خدایا از هر لذتی غیر از لذت یاد تو طلب بخشش می 3؛...َِلذَّ
که یکی از عالمان زاهد و باا تقاوا  باود، در « سید هاشم حطاب»اند  روزی نادرشاه با  نوشته

اید که از ایان هماه  شما واقعا هّمت کرده»نجف مالقات کرد. نادر خطاب به سید هاشم  فت  
اید. سید هاشم با اطمینان خاطر و اعتماد کامل   فت  اتفاقا برعکس، شما  ی دنیا  ذشتهها لذت

 4.«اید های  معنوی و اخروی  ذشته اید که از این همه لذت هّمت کرده
های معنوی را برای نماز زار به همراه دارد. برای همین  ترین لذت تردید نماز یکی از شیرین بی

بارد. آن حضارت باه  به کاار می« نماز»انگیزی را در مورد  ات دل، عباررسول  رامی اسالم
 فرماید   اباذر می

لَبِِإَلل لَهَةَِکَملاَِحبَّ الصَّ َبِِإَليَِّ َهِةَِوَِحبَّ ِنيِِفيِالصَّ َةَِعي  ُِقرَّ ُُ َِثَناُؤ ُهَِج َّ َِجَعَ ِاللَّ َباَِذرٍّ
َ
 َِیاِأ

َماَءَِوِ آِنِال  م  َعاَمَِوِِإَل ِالظَّ َجاِئِ ِالطَّ آَنِِإَذاَِشِرَبَِرِوَ ِِال  م  ِالظَّ َکَ َِشِبَ َِوِِإنَّ
َ
َجاِئَ ِِإَذاِأ ِال  ِإنَّ

َهة َبُ ِِمَنِالصَّ ش 
َ
َناََِلِأ

َ
ای اباذر! خداوند نور دیده مارا در نمااز قارار داده و نمااز را  5؛َوِأ

                                                            

میارزا  ار الصالوةاسارتاوان از مناابعی مانناد  . برای فهم حکمت، اسرار، آ ار، برکات و معنا و تفسیر اجزای نماز می1
و حکمات در عباادت  حضارت اماام خمینای اسرار الصالوة ،آداب الصلوةهای  و کتاب جوادآقا ملکی تبریزی

 بهره برد.الله جوادی آملی  آیت
 .1۷و16. اعلی  2
 .416، صزاد المعاد. محمدباقر مجلسی، 3
 .254، ص3، جالرجا  معارف. محمد حرزالدین، 4
 .461، صمکارم األخالق. حسن بن فضل طبرسی، 5
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

چنانکه غذا را محبوب  رسنه و آب را محبوب تشنه قارار داد.  محبوب من  ردانید؛ هم
شود و تشنه هر اه آب بنوشد سیراب  ین تفاوت که   رسنه هر اه غذا بخورد سیر می]با ا
 شوم.  شود، اما من هر ز از نماز سیر نمی می

از منظر عرفا لذت دنیا، لذت خالص نیست بلکه لذت موهوم و در واقع رفع رناج اسات ناه 
باه لاذت در جسامانیات  رداند. اساسًا تعبیر  لذت حقیقی که روح و روان انسان را محظوظ می

ها هر چه لذیذ باشند، تناولش رفع رناج   رسانگی و  مجازی است. برای نمونه غذا، و نوشیدنی
های  های معناوی لاذت  ونه اسات؛ اماا لاذت های دنیوی نیز همین تشنگی است و سایر لذت

 واقعی است و حالوت آن با مادیات قابل مقایسه نیست. 
 بخش کند به این شرح است   اند نماز را برای انسان لذتتو برخی دیگر از عواملی که می

 ادای نماز در بهترین وقت؛  -
 انتخاب محیطی آرام؛  -
 تصمیم به مراقبت فکر و تمرکز در نماز؛ -

 نشینی با اهل مناجات و تقوا؛  هم -
 های اسرار نماز؛  های خداشناسی و کتاب مطالعه کتاب -
 ؛بیت توسل به اهل -
 نوافل؛ جبران نواقص نمازها با  -
 .احساس نیازمندی به خدا -

نا فته نماند لذت در نماز هد  نیست، بلکه اصل در عبادات تسالیم در برابار اوامار الهای 
آور.  انگیز و نشااط بخش است و تسلیم در مقابل خداوناد شاوق است؛ اما عبادت عاشقانه لذت

اهد بود. به همین ا ر عبادت فقط برای لذت معنوی باشد این نوعی شرک خفی و هوای نفس خو
جهت سید مرتضی بزرگ دانشور جهان تشیع برای احتیاط و اطمینان خاطر،چنین وصیت کارد  

وقتی ایان «. ام به نیابت از من دوباره بخوانید تمام نمازهای واجب مرا که در طول عمرم خوانده»
شما که فاردی سخنان از ایشان نقل شد نزدیکان و اطرافیان شگفت زده شدند و پرسیدند  چرا؟! 

مند و عاش  نماز بودید و همیشه قبل  دادید، عالقه ای به نماز می العاده وارسته بودید و اهمیت فوق
 ونه  رسد، حال چه شد که این شدید تا وقت نماز فرا از فرا رسیدن وقت نماز وضو  رفته، آماده می

د باه نمااز بلکاه عاشا  من کنید؟! جناب علم الهدی در پاسخ فرمود  آری، من عالقه وصیت می
بردم. از ایان رو همیشاه  نماز و راز و نیاز با خال  خود بودم و از این راز و نیاز هم لذت فراوان می

کردم تا وقت نماز برسد این تکلیف الهی را انجاام  شماری می قبل از فرا رسیدن وقت نماز لحظه
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که تماام نمازهاای مارا دوبااره  کنم دهم و به دلیل همین عالقه شدید و لذت از نماز، وصیت می
بخوانید؛ زیرا تصور من این است که شاید نمازهای من صد در صد خالص بر خدا انجام نگرفته 

ها به خاطر لّذت روحی و معنوی خودم به انجاام رسایده باشاد! پاس  باشد، بلکه درصدی از آن
فته باشد شایساته در ااه همه را قضا کنید چون ا ر یک درصد از نماز هم برای غیر خدا انجام  ر

 1ترسم به همین سبب اعمال و نیازهای من مورد پذیرش خدای مّنان قرار نگیرد. الهی نیست و می
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