
 السالم مانماز هدیّه، برای حضرت موسی بن جعفر علیهدو رکعت 

 

 
 

می کند که از یکی از معصومین علیهم السالم روایت مرحوم سیّد بن طاووس در کتاب جمال االسبوع، 

کسی که ثواب نماز خود را برای رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السالم : ندفرمود

 شعلیهم السالم قرار دهد، خداوند ثواب نماز او را بسیار بسیار می گرداند تا نفس او بعد از یو اوصیا

شود )یعنی قبل از جان دادن( به او می گویند: ای فالنی، الطاف  در آن حال. )یعنی تا پایان عمر( قطع 



دن و پاداش دادن به خواهد بود. امروز، روز جبران کرهم اکنون برای تو مفید  ،تو به ما ی تو و هدیه

و گوارایت باد  چه خداوند برای تو آماده نموده است توست. دلت خوش و چشمت روشن باد برای آن

 آنچه به آن رسیدی!

سان چگونه می تواند، نمازش را هدیه نماید؟  سؤال می کند: ان حضرت می فرمایند: نیّت کند که راوی 

 50 عالوه برو آله قرار دهد، و اگر امکان داشووت ثواب نمازش را برای رسووول خدا صوولّی اهلل علیه 

حتی اگر یک نماز دو رکعتی هم باشووود، بنواند و هر  1)یعنی نمازهای واجب و نافله آنها(، رکعت نماز

 روز به یکی از این بزرگواران هدیه نماید.

                                                            
ر برخی دیگر روزی پنجاه رکعت ذکر شووده و د شووبانهی چرا در برخی روایات، مجموع نمازهای واجب و نافله  -1

 در پاسخ به این مطلب نظریاتی بیان شده است، ازجمله این که: پنجاه و یک رکعت؟

 الف( اشتباه راوی در نقل عدد باشد.

رکعت شمرده و دسته  50اول مجموع آنها را  ی باره وارد شده است؛ دستهدو دسته روایات در اینب( دیگر این که 

رکعت اسووت، اختالفی وجود ندارد، بر این اسوواس باید اختالف را در  17که نمازهای واجب  در این .رکعت 51دوم 

که علت  این احتمال وجود دارددر همین راسووتا  رکعت؟ 34رکعتند یا  33نمازهای مسووت ب جسووتجو کرد که آیا 

)دو رکعت نماز نشووسووته که در حکم یک رکعت ایسووتاده  ه و یا نافله عشوواسووتتیرتعداد، نماز وُی اختالف در ارائه 

صلی اهلل علیه و  که مست ب است، امّا جزو نمازهای سنت رسول اهلل نماز وتیره با آن این نظر وجود دارد که .است(

سلم  ستآله و  ساس، روایاتی که آن نمازها را  .نی شمرده 50بر این ا سنت پیامبررکعت  صدد بیان  صلی اهلل  اند در 

 51روایاتی که آن نمازها را و  ند،ه انشسته عشاء را به حساب نیاوردی هستند که دو رکعت نافله علیه و آله و سلم 



                                                            

ستند، اعمّ از این ست ب ه صدد بیان نمازهای واجب و نوافل م ستند در  شد و یارکعت دان سنت پیامبر با  که جزو 

 . نباشد

لَا ُ النَّافِلَ ِ ثَمَانُ  سووالمعلیه ال عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِرکعت برشوومرده اند:  50روایتی از فرمایشوواتی که نماز ها را  قَالَ: صووَ

تْ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الظْهْرِ رَکَعَاتٍ حِینَ تَزُولُ ال مْ ُ قَبْلَ الظْهْرِ وَ سووِ رِ وَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَوَشووَّ الْمَغْرِبِ وَ   رَکْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصووْ

َشاءِ الْآخِرَ ِ تَقْرَأُ فِیهِمَا مِائَ َ آیَ ٍ قَائِماً أَوْ  َضلُ قَرَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِ ِس اعِداً وَ الْقِیَامُ أَفْ ینَ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ وَ لَا تَعُدْهُمَا مِنَ الْنَمْ

و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ وَ تَقْرَأُ فِی سَائِرِهَا مَا  یا أَیْهَا الْکافِرُونَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ تَقْرَأُ فِی صَلَا ِ اللَّیْلِ ب

ْسلِیمٍ ثُالْقُرْآنِ ثُمَّ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِیهَا جَمِیعاً قُأَحْبَبْتَ مِنَ  ِصلُ بَیْنَهُنَّ بِتَ مَّ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ لْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ تَفْ

تهذیب ، ، م مد بن حسوونشوویخ طوسووى)؛ «انِیَ ِ قُلْ هُوَ اللَّهُلْ یا أَیْهَا الْکافِرُونَ وَ فِی الثَّقُ -الْفَجْرِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَى مِنْهُمَا

 (.ق1407، چاپ چهارم، ، تهران، دار الکتب اإلسالمیه5، ص 2األحکام، ج 

شاتی که نماز ها را  شمرده اند:  51روایتی از فرمای ُسولِ اللَّهِرکعت بر سلم عَنْ رَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا  صلی اهلل علیه و آله و 

ی مَا هَذَا النْورُ قَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ قَ اللَّهُ إِبْرَاهِیمَ الْنَلِیلَ کَشَفَ لَهُ عَنْ بَصَرِهِ فَنَظَرَ فِی جَانِبِ الْعَرْشِ نُوراً فَقَالَ إِلَهِی وَ سَیِّدِخَلَ

رَ قَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ هَذَا عَلِیٌّ نَاِصرُ دِینِی قَالَ إِلَهِی وَ َسیِّدِی هَذَا مُ َمَّدٌ َصفِیِّی فَقَالَ إِلَهِی وَ َسیِّدِی إِنِّی أَرَى بِجَانِبِهِ نُوراً آخَ

الَ قَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ هَذِهِ فَاطِمَ ُ تَلِی أَبَاهَا وَ بَعْلَهَا فَطَمَتْ مُ ِبِّیهَا مِنَ النَّارِ قَ .إِنِّی أَرَى بِجَانِبِهِمَا نُوراً آخَرَ ثَالِثاً یَلِی النْورَیْنِ

َسنُ وَ الْ َسیِّدِی إِنِّی أَرَى نُورَیْنِ یَلِیَانِ الْأَنْوَارَ الثَّلَاثَ َ قَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ هَذَانِ الْ َ َسیْنُ یَلِیَانِ أَبَاهُمَا أُمَّهُمَا وَ جَدَّهُمَا إِلَهِی وَ  ُ 

ْسعَ َ أَنْوَارٍ قَدْ أَحْدَقُ َسیِّدِی إِنِّی أَرَى تِ َس ِ الْأَنْوَارِ قَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّ ُ مِنْ وُلْدِهِمْ قَالَ إِلَهِی وَ قَالَ إِلَهِی وَ  وا بِالْنَمْ

َسیْنِ وَ مُ َمَّدٌ وَلَدُ عَلِیٍّ وَ جَعْ  وَ مُوَسى وَلَدُ جَعْفَرٍ وَ فَرٌ وَلَدُ مُ َمَّدٍَسیِّدِی وَ بِمُنْ یُعْرَفُونَ قَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ أَوَّلُهُمْ عَلِیْ بْنُ الْ ُ

َسنُ وَلَدُ عَلِیٍّ وَ مُ َمَّدٌ وَلَدُ َسنِ الْقَائِمُ الْمَهْدِیْ قَالَ إِلَهِی وَ  عَلِیٌّ وَلَدُ مُوَسى وَ مُ َمَّدٌ وَلَدُ عَلِیٍّ وَ عَلِیٌّ وَلَدُ مُ َمَّدٍ وَ الْ َ الْ َ

مَ ا یُ ِْصی عِدَّتَهُمْ إِلَّا أَنْتَ قَالَ یَا إِبْرَاهِیمُ هَؤُلَاءِ ِشیعَتُهُمْ وَ مُ ِبْوهُمْ قَالَ إِلَهِی وَ َسیِّدِی بَِسیِّدِی وَ أَرَى عِدَّ َ أَنْوَارٍ حَوْلَهُمْ لَ

 الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ الْقُنُوتِ قَبْلَ بِ بِْسمِ اللَّهِ یَا إِبْرَاهِیمُ بَِصلَا ِ الْإِحْدَى وَ الْنَمِْسینَ وَ الْجَهْرِ :یُعْرَفُ ِشیعَتُهُمْ وَ مُ ِبْوهُمْ قَالَ

ِشیعَتِهِمْ وَ مُ ِ ْشکْرِ وَ التَّنَتْمِ بِالْیَمِینِ قَالَ إِبْرَاهِیمُ اجْعَلْنِی إِلَهِی مِنْ  َسجْدَتَیِ ال بِّیهِمْ قَالَ قَدْ جَعَلْتُکَ مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ الرْکُوعِ وَ 



 خواندن این نماز دو رکعتی بدین گونه است: ی طریقه 

 هر رکعت از این نماز را با یک یا سه یا هفت تکبیر شروع نماید. 

لَى مُ َمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ صَلَّى اللَّهُ عَ»رکوع ها و سجده ها، بعد از ذکر تسبیح، سه بار بگوید: ی در همه 

 بعد از سالم نماز چنین بگوید:و  «الطَّاهِرِینَ

یِّبِینَ الطَّاهِرِینَ إِکْرَامِ، َصلِّ عَلَى مُ َمَّدٍ وَ آلِ مُ َمَّدٍ الطَّمِنْکَ السَّلَامُ، یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَ »

 «الْأَخْیَارِ، وَ أَبْلِغْهُمْ مِنِّی أَفْضَلَ التَّ ِیَّ ِ وَ السَّلَامِ

 بگوید: چنین پ  اگر نماز را به حضرت موسی بن جعفر علیه السالم هدیه می کند،

َسى  ،ِسبْطِ نَبِیِّکَ ،وَ وَلِیِّکَ وَ ابْنِ وَلِیِّکَ ،وَ ابْنِ عَبْدِكَ عَبْدِكَ إِلَى هَدِیَّ ٌ مِنِّی الرَّکْعَتَیْنِ هَاتَیْنِ اللَّهُمَّ إِنَ» مُو

َضلَ أَمَلِی  ،وَ أَبْلِغْهُ إِیَّاهُمَا ،مِنِّیاللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُمَا  .وَارِثِ عِلْمِ النَّبِیِّینَ لیه السالم،بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ أَثِبْنِی عَلَیْهِمَا أَفْ

 2«.یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِین ،یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ ،یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ ،وَ رَجَائِی فِیکَ وَ فِی نَبِیِّکَ وَ وَلِیِّکَ وَ ابْنِ وَلِیِّکَ

 

                                                            

ِشیعَ َسلِیمٍتَعَالَى فِیهِ وَ إِنَّ مِنْ  شاذان بن جبرئیل)؛ «تِهِ لَإِبْراهِیمَ إِذْ جاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ  شاذان قمی، أبو الفضل  ضائل، ابن  ، الف
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