
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نماز باران به قلم آیت اهلل حاج سید محمد کاظم مدرسی 

توجه  بر اساس آموزه های قرآن، فلسفه بسیاری از دشواری ها و سختی های پدید آمده در مسیر زندگی انسان  

است. چرا که در تربیت و ارشاد، گاهی فشار هم الزم است. و بسیاری از انسانها هنگام گرفتاری و   به خدا 

بنابراین می توان گفت هر رفاهی    1ردازند. د کرده و به ناله و راز و نیاز می پنمشکالت دست نیاز به سوی خدا بل

 لطف نیست و هر رنجی هم قهر نیست و این دو به طور اصولی زمینه ساز توجه به خدا هستند.

 : مولوی می گوید 

 به که عمری بی نیاز اندر نمازپیش حق یک ناله از روی نیاز              

 فقیر ای آید  زاری  سوی  رحم                   بگیر  را زاری  و  بگذار را  زور                       

اما در این میان، قرآن و روایات به ما گوشزد می کنند که عامل بسیاری از پدیده هایی همچون خشکسالی که  

گاه فراگیر بشر می شوند و او را آزار می دهند کوتاهی ها و معصیت هایی است  که به دست جمعی از انسان  

و بسیاری از مردم در برابر آنها سکوت کرده و دست از امر به معروف و نهی از منکر بر می   ها، انجام می شود

 دارند.

اینجاست که باید برای، توبه و انابه و استغفار و تضرع رو به سوی خدای مهربان آوریم و در قالب نماز باران،  

 وظیفه الهی خود را انجام دهیم.

مورد اتفاق در میان عالمان شیعی و مشهور میان عالمان اهل سنت است.    از سنت های نبوی و ولوی نماز باران  

 مانند نماز عید فطر و قربان برگزار می گردد و دارای آداب خاصی است که اینک به آنها اشاره می گردد. 

 آداب قبل از نماز 

بح دوشنبه برای  )بهتر است روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه را روزه گرفت و در ص سه روز روزه داری  -1

 . نماز باران حاضر شود(

خضوع و خشوع در حرکات و رفتار نماز گزاران هنگام رفتن به محل نماز، مانند پیاده حرکت کردن، با پای    -2

 برهنه حرکت کردن، در حال حرکت تکبیر گفتن 

 همراه بردن کودکان، پیران، ضعیفان و حتی حیوانات  -3

 اذان همراه داشتن منبر و گویندگان  -4

 
 سوره انعام 43 - 42آیات  - 1



 آداب موقع نماز

 . انتخاب مکانی بیابانی و بدون سقف -1

   .بلند خواندن نماز باران -2

 ء آن را به صورت فرادا نیز خواند.به جماعت برگزار شدن نماز باران گرچه می توان رجا -3

 نماز باران اذان و اقامه ندارد.  -4

 سوره »غاشیه« برای رکعت دوم پس از »حمد« انتخاب سوره »اعلی« برای رکعت اول پس از »حمد« و  -5

 طلب باران رحمت در قنوت های نُه گانه نماز.  -6

 آداب پس از نماز  

 وارونه پوشیدن عبا برای امام جماعت. -1

گفتن ذکرهای »اهلل اکبر« »سبحان اهلل« »ال اله اال اهلل« »الحمد اهلل رب العالمین« به تعداد یکصد مرتبه   -2

 نمازگزاران از امام با کیفیت مخصوص. و پیروی 

 توبه و استغفار و تضرع و دعا.خواندن خطابه ای توسط امام با محتوای حمد و ثنای الهی،  -3

   امید که قلب های شکسته عامل جلب محبت الهی گردد. 


