
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 

است امروز میهشدار که ماتم عظ ⬛ 

است امروز میهمه با غصه ند دلها  

داد دیبا تیصاحب عصر تسل بر  

است میتی هیدرّ گرانما کان ⬛ 

 انیعیامام ش نیازدهمیق( ۲۶۲-۲۳۲) ،یبن محمد مشهور به امام حسن عسکر یبن عل حسن

.)ع( و پدر امام زمان)عج( استیفرزند امام هاد ،یاثناعشر  

 در شهر عسکر )سامرا( اشاره دارد یو یاست که به اقامت اجبار یعسکر ،یلقب و نیمشهورتر

خاص  ندگانیاز نما دیدر ارتباط بود. عثمان بن سع یندگانینما قیاز طر ان،یعیبا ش یعسکر امام

نقش  یفایا زیخاص امام زمان)عج( ن بینا نیعنوان نخستبود که پس از وفات امام، به یو

در  یسالگ ۲۲شد و در هشتم همان ماه، در  ماریق ب۲۶۲سال  الاولعیرب ۱در  یعسکر امام.نمود

مشهور است و از  نییسامرا درگذشت و در کنار مرقد پدرش دفن شد. مدفن آن دو به حرم عسکر

.دیآیدر عراق به شمار م انیعیش یهاارتگاهیز  

:میخوانی)ع( در کتاب مستدرک الوسائل نقل شده که ان را باهم میاز امام حسن عسکر یثیحد  

وَالصَّلاهِ، َو إنَّمَا الْعِبادَهُ  امِیالْعِبادَهُ کَثْرَهُ الصّ سَتِیْ لَ:  –السلام  هیعل – یقاَل الإماُم الْحَسَنِ الْعَْسکَر_ ۳

.أمْرِ اللهِ یالتَّفَکُّرِ فکَثْرَهُ   

 

« ۱۲۶۲۲، ح. ۱۲۳، ص. ۱۱الوسائل، ج.  مستدرک » 

 



بلکه  ست،یانجام دادن نماز و روزه ن ادیز در عبادت»: فرمود –السلام  هیعل – یحسن عسکر امام

 تیاسلام هم کم در.باشدیخداوند در امور مختلف م یمنتها یدر قدرت ب شهیعبادت با تفکّر و اند

 اتیکه در روا یکه به عنوان مثال تعداد گفتن اذکار ستین دیترد یو جا تیفیمهم است و هم ک

.«دارد یدر ذکر و دعا و هر عمل عباد یمأثور آمده، نقش مهم  

 تیفیتوان به بهانه ک یدارد و نم تیشده موضوع نییتع زانیاز مواقع م یاریدر بس تیمورد کم در

.دارد تیدر آن موضوع تیکه کم یعبادات ایعداد رکعات نماز و کرد مانند ت یچشم پوش تیاز کم  

همراه شود  تیفیبا ک تیتلاش شود که عدد و کم دیدارد، اما با ینقش مهم زیعدد ن نیا بنابر

:آمده است اتینخواهد داشت. در روا یآثار مطلوب را در پ ییوگرنه عدد خاص به تنها  

 

« لمن شغل قلبه بالفکر و لسانه بالذکر یطوب » [۱] 

.که دلش را با فکر و زبانش را با ذکر مشغول کند یبه حال کس خوشا  

نماز که رکعات آن  نیو بهتر آن است، مثلًا در هم شتریب تیفیبه ک یارزش هر عمل یطرف از

.است دیمورد تأک زیآن ن تیفیمشخص شده است حضور قلب و ک  

 

خواهد داشت.  یرا در پ یهمراه شد، آثار و برکات خاص تیبا کم تیفیذکر با فکر و ک هرگاه

امام صادق  شیندارد. به فرما یاست و عبادت جز با اخلاص مفهوم یو بندگ تیّاخلاص روح عبود

(:السلام هی)عل  

« .عمل است قتیحق ت،یّکه ن دیبرتر از عمل است و آگاه باش تیّن »  [۲] 

بالا  تیفیبا ک ینماز مستحب کی ایکدام مقدم است؟ مثلا آ تیو کم تیفیک نیصورت تعارض ب در

و خلوص؟ تیفیبدون ک ینماز مستحب ۱۲ نکهیا ایبهتر است  تیو خلوص ن  



عمل را مورد توجه  تیفیک دیانسان با ت،یو کم تیفیک انیاست که در صورت تعارض م نیا پاسخ

 یم تیّاهم شتریعمل ب تیفیبا تفکر و حضور قلب. اسلام به ک یکمتر دعا کند ول یعنیقرار دهد، 

.مهم است تیّشود، بلکه خلوص ن یبودن عمل موجب تقرّب نم ادیآن. ز تیّ دهد تا به کم  

گاه  چیلحاظ اسلام ه نیعمق عمل است؛ به هم دهد،یم تیّمقّدس اسلام به آن اهمّ نید آنچه

 د؛ینمایآن م یو چگونگ تیّفیبه ک هیتوص وستهیبلکه پ کند،یعمل نم تیّبه کثرت و کمّ هیتوص

«احْسَُن عَمَلًا کُمْیُّا بْلُوَکُمْ یَلِ»: دیفرمایرابطه م نیدر ا دیقرآن مج  

نخواسته است، بلکه اعمال خالص خواسته، عمل به اندازه توان  ادیاسلام از مسلمانان، اعمال ز نید

 یگاه امت،یجهت در روز ق نیسوره بقره( بد ۲۲۶نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها.)الّلَهُ  کَلِّفُیُخواسته است؛ لا 

.ندارد یوزن چیه ینهند، ول یسنجش اعمال م یاز اعمال را در ترازو یکوه  

 

"قیو من الله توف"  

اسلامیزاد آدانشگاه  ییمعرفت افزا گروهتهیه و تنظیم   


