ﺣﺎﻻت اﻣﺎم ھﺎدی در ﻧﻤﺎز
ﺴﻼم( و ﺳﺎﯾﺮ اﺋ ﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم( رخ ﻣﯽداد ﻧﺸﺎن از ﺷﻨﺎﺧﺖ رباﻻرﺑﺎب ﷲ ﺟﻞ و ﻋﻼ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧ ﻤﺎز اﻣﺎم ھﺎدی )ﻋﻠﯿﻪاﻟ ّ

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻧ ﻤﺎز اﻣﺎم ھﺎدی
 - ٢ﻧﻘﻞ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ
 - ٣ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۴ﻣﻨﺒﻊ

ﻧﻤﺎز اﻣﺎم ھﺎدی
ﺴﻼم( ﺟ ﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺼﺎل اﻣﺎﻣﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد در آن ﺣﻀﺮت ﻓﻀﻞ و ﻋﻠﻢ و ﺧﺼﺎل ،ﺧﯿﺮ و
ﻗﻄﺐ راوﻧﺪی ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤ ّﻤﺪ ھﺎدی )ﻋﻠﯿﻪاﻟ ّ
ﺗ ﻤﺎﻣﯽ اﺧﻼق آن ﺣﻀﺮت ﺧﺎرق ﻋﺎدت ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﻼق ﭘﺪران ﺑﺰرﮔﻮارش و ﺷﺐ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ رو ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺳﺎﻋﺘﯽ از
ﻋﺒﺎ دت ﺑﺎز ﻧ ﻤﯽاﯾﺴﺘﺎ د و ﺑﻪ ﺗ ﻦ ﻧﺎزﻧﯿﻨﺶ ﺟﺒﻪای ﺑﻮ د از ﭘﺸﻢ و ﺳ ﺠﺎ دهاش ﺑﺮ ﺣﺼﯿﺮی ﺑﻮ د[٢] [١] .
ّ
ّ

ﻧﻘﻞ ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ
ﻞ ﺑﮕﺬارم ﮐﻪ ﻣﻦ وﺿﻮ ﺑﮕﯿﺮم از
ﺴﻼم( ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﻼن ﺳﻄﻞ را در ﻓﻼن ﻣﺤ ّ
ﺷﯿﺦ طﻮﺳﯽ از ﮐﺎﻓﻮر ﺧﺎدم رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟ ّ
آن ﺑﺮای ﻧ ﻤﺎزم ،و ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﺮا ﭘﯽ ﺣﺎﺟﺘﯽ ،و ﻓﺮﻣﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺳﻄﻞ را ﺑﮕﺬار ﮐﻪ ﻣﮫﯿ ّﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،آﻣﺎده ﻧ ﻤﺎز ﺷﻮم ،ﭘﺲ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ
ﻗﻔﺎ ُﺧﻔﺖ ﺗﺎ ﺧﻮاب ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت را ﺑﻪ ﻋ ﻤﻞ آورم ،و آن ﺷﺐ ،ﺷﺐ ﺳﺮدی ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﯾﮏ وﻗﺖ ﻣﻠﺘﻔﺖ ﺷﺪم ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
ﻞ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺟﺎی ﺧﻮد دور ﺷﺪم ،از ﺗﺮس ﻣﻼﻣﺖ آن ﺣﻀﺮت و ﻣﺘﺎﻟ ّﻢ ﺑﻮدم از ﺟﮫﺖ آن ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻧ ﻤﺎز و ﯾﺎدم آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻄﻞ آب را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ،در آن ﻣﺤ ّ
ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﺗﻌﺐ و ﻣﺸّﻘﺖ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد و ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ آن ﺳﻄﻞ ﻧﺎﮔﺎه ﻣﺮا ﻧﺪا ﮐﺮد ﻧﺪاء ﻏﻀﺒﻨﺎک ،ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ» :اﻧ ّﺎ « ﭼﻪ ﻋﺬر آورم ،ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ،ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری را و ﭼﺎرهای ﻧﺪﯾﺪم ،از اﺟﺎﺑﺖ آن ﺣﻀﺮت ،ﭘﺲ رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﻪ ﺣﺎل رﻋﺐ و ﺗﺮس ،ﻓﺮﻣﻮد وای ﺑﺮ ﺗﻮ آﯾﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﯽ رﺳﻢ و ﻋﺎدت ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﮫﯿﺮ ﻧ ﻤﯽﮐﻨﻢ
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آب ﺳﺮد ،ﺑﺮای ﻣﻦ آب ﮔﺮم ﻧ ﻤﻮدی ،و در ﺳﻄﻞ ﮐﺮدی ،ﮔﻔﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺳﻄﻞ را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و ﻧﻪ آب در آن ﮐﺮدم ،ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﺤ ﻤﺪ
« ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺮک ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد رﺧﺼﺖ ﺧﺪا را و ردّ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﻋﻄﺎی او را ،ﺣ ﻤﺪ ﺧﺪاوﻧﺪی را ﮐﻪ ﻗﺮار داد ﻣﺎ را از اھﻞ طﺎﻋﺘﺶ و ﺗﻮﻓﯿﻖ داد ﻣﺎ را ﺑﻪ
اﻋﺎﻧﺖ ﻧ ﻤﻮ دن از ﺑﺮای ﻋﺒﺎ دﺗﺶ ،ھ ﻤﺎن ﭘﯿﻐ ﻤﺒﺮ )ﺻﻠ ّﯽﷲﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪ( ﻓﺮﻣﻮ دﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻏﻀﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ رﺧﺼﺘﺶ را[٣] .

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 ↑ .١ﻗﻤ ﯽ ،ﻋﺒ ﺎ س ،ﻣﻨﺘ ﮫ ﯽ اﻵﻣ ﺎ ل ،ج ،٢ص ،٢۴۵ﺑ ﺎ ب دواز دھﻢ ،ﻓﺼ ﻞ دوم .
 ↑ .٢ﻗﻤ ﯽ ،ﻋﺒ ﺎ س ،ﻣﻨﺘ ﮫ ﯽ اﻵﻣ ﺎ ل ،ج ،٢ص ،٢۴۶ﺑ ﺎ ب دواز دھﻢ ،ﻓﺼ ﻞ دوم .
 ↑ .٣ﻗﻤ ﯽ ،ﻋﺒ ﺎ س ،ﻣﻨﺘ ﮫ ﯽ اﻵﻣ ﺎ ل ،ج ،٢ص ،٢۴٣ﺑ ﺎ ب دواز دھﻢ ،ﻓﺼ ﻞ دوم

ﻣﻨﺒﻊ
ﺳﺎﯾﺖ ﭘﮋوھﻪ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺣﺎﻻت اﻣﺎم ھﺎدی در ﻧ ﻤﺎز« ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١٣٩۵/١٠/٢٢
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