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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 22/22/49  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (ششم  جلسه )    ماعون  سوره مبارهک           

 

عزاداري اهل بيت اگر به  شود و بتوانيم استفاده کنيم.تبديل ما به شب قدر ي  ان شاءاهلل که ايام فاطميه براي همه

باالخص  بايد به مقاصد و غرض اعمال توجه کنيم،حتما ما  ،شود مي هدايت ما منتهي شود به غرضش نزديک

خودمان و  ايد محل تعارض شيعه و سني گردد.خاص خودش را دارد نبهاي  که ظرافت )س(عزاداري حضرت فاطمه

ديگران را بايد متذکر شويم که هر عزاداري مقصد و منظوري دارد که بايد حتما رعايت شود و مقام معظم رهبري 

)س( کرد توان از وجود حضرت فاطمه مي کههايي  ادهاين نکته را به صورت جدي تذکر دادند. يکي از بهترين استف

 درک شب قدر است.

 بفرستيد. صلواتيکه ان شاءاهلل خواسته يا ناخواسته اين درک برايمان اتفاق بيفتد يک براي اين

 ديگري بفرستيد. صلواتخوانيم همراه با ثقل ديگر که اهل بيت هستند بخوانيم يک  مي براي اينکه قرآني که

*** 

ارتباط دين با صالت از سوره و غير ي  ادله گردند؟ مي به هم مرتبطاي  و صالت را چگونه و با چه ادلهسوال: دين 

 سوره چطور است؟

 الصالت عمود الدين.: از نظر روايات که مشخص است که

 

  قرائت سوره و ذکر صلوات
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تخراج کردند. که شامل تعريف از مشتقات صالت اس 5شان را ارائه کردند و کار معناشناسي خانم خوش اخالق

وجودي نماز طراحي و بررسي  اين تعاريف ساختاري  اين است که بر پايه صالت و .... . و قرار بري  صلوات، اقامه

 شود. مي شود. که يک طرف ساختار نماز و يک طرف ساختار سهو خواهد بود، در نتيجه دو ساختار

. شود مي توانيد جاگذاري کنيد و همه چيز روي تعريفتان سوار مي کار را به راحتيي  آيد بقيه مي وقتي معناشناسي در

 فصل کار کنيد: يک فصل معناشناسي، يک فصل ساختار نماز و يک فصل ساختار سهو در نماز. 3توانيد  مي

شود،  مي شود و معنا متفاوت مي يک کلمه در قرآن در کلمات مختلفي صرف يعنيشود،  مي وقتي مشتق بررسي

يعني کسي که صالت درش  هايي ايجاد شده است، مثال مصلّي لمه معنا را دارد ولي يک سري تفاوتروح واحد ک

ي  کنيم، يعني بايد معناي صلو را در کلمه مي جاري شده است. و بايد بعد از آن روح حاکم بر کلمه را استخراج

هر کدام از اين ها  ي طهارت قرار گيرد.يا مثال مصلّا که محل نماز گزاردن است، بايد برمبنا برگردان کنيم. مصلّي

 رسد.  مي ندي داشته باشند يعني از کجا به کجاآيبايد يک معناي فر

 شما هر کجايي از قرآن را که به خوبي معناشناسي کار کرديد دقيقا عين آن را در روايات پيدا خواهيد کرد و البد.

 مل سهو و غفلت و خطا و ...  است.معناشناسي کلمات آسيب نماز که شا خانم برومند:ی  ارائه

 ماعون.ي  ساختاري از نماز و وابسته به سورهي  يک نقشه خانم افشار:ی  ارائه

تواند کامال نکات کاربردي از آن  مي دستگاه مراتب دين. دستگاه به معناي اين است که ورودي و خروجي دارد و

 عملياتي دارد.ي  استنباط کرد. و جنبه

طراحي  را تواند کسي دستگاه مي م پيشنهاد اجراي عمليات با همين دستگاه را در مدارس دارند که البتهخانم افشار ه

 کند و ديگري عمليات آن را.

 وره رسيديم: رفتار، توجه و ادراکساحت در س 3ما به 

 گيرد. مي دع يتيم و عدم حض مسکين و منع معونه: در رفتار جاي 

 صل و سهو ريا در قسمت توجه 

  رويت در قسمت ادراکو. 
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 نمودار رويت را در جلسات پيش توضيح داديم.

برعکسش حالت مدل اين چرخه اين طور است که ادراک به رفتار که حرکت کند حالت اقتضا آفريني دارد و 

  عامل است.

 اصلي در انسان هست که دين برايش اقامه شده است:ي  مولفه 3

 ها و باورها. الف( ادراک يعني دانستني

 .يعني هشياري و ناهشياريب( توجه 

 بروزات. يعنيج( رفتار 

شود که  مي شود، و گاهي ادراک موجب رفتار ميدر نظر گرفته  "عامل"که رفتار  ،کند تا بفهمد مي گاهي عمل

 يعني اقتضا آفرين است.

گردد و  مي سري وارد احکامشود. که يک  مي اقتضا يعني اينکه آدم منافق اگر نماز بخواند اقتضاي ريا در او ايجاد

 سواالتي برمي انگيزد.

 "ويل " و "ف  "،  "الف استفهام  "محور:  3نوشته شده است: با يک قسمتي از مقاله برمبناي تدبر ادبي 

 شود که اين از استفهام و رويت ابتداي سوره برگرفته شده است. مي نظام تکذيب توجه دادني است و با توجه درمان

بدهد فالن است، يعني اي  خواند يک لقمه شما در روايات داريد که کسي به کسي که نماز نمي : اخوت استاد  نکته

در حالي  ؟دهيد پس شما به او غذا نمي ،خواند بينيد که بچه نماز نمي مي کند، بعد شما مي اطعامش نکنيد و شما را منع

است که هر کسي روايت به اين معني  کند مانند اين مي روايتي که علت حکم را مطرح که بايد در مراتب نگاه کنيد.

 اش اطعام کند چه و چه است. که فرد بي نماز را به دليل بي نمازي

 اکرام فرزند اگر او را اطعام کنيد حکمش متفاوتي  نمازي است ولي در مرتبه در واقع اطعام به معناي پشتيباني بي

 کنيد ولي در  مي فرزند بودن اطعامي  تبه وجود دارد، در مرتبهشود. تناقض بين روايات وجود ندارد بلکه مر مي
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کنيد. در صورتي که اگر مادري حق مادر بودنش را تام و کامل گرداند  نماز نخواندن او را همراهي نميي  مرتبه

 فرزندش چه بسا که نماز خوان شود.

و بايد مراقب باشيد که احکام را کجا  کنند پيدا مي نماز و ريا هم مرتبه ،ببنيداي  بنابرين در اين سوره هم بايد مرتبه

خواند  کسي که نماز نميو خواند  مي شويد بايد با کسي که نماز مي اگر معلم باشيد و وارد کالس کنيد. مي استفاده

دانيم که بايد موضع گيري کنيم ولي  مي نمازي در مدارس باشد. نبايد احساس حمايت از بي ،متفاوت برخورد کنيد

 دانيم. آن را نميي  وهنح

هم  هدانيم، اين ها ب مي کنيم منفک از آن مطالبي است که مي نوع توجه ما به مسائل و مطالبي که با آن برخورد

 دانيم چگونه بايد اجرا کنيم.  شويم نمي مي دانيم ولي وقتي وارد نماز مي روايت راجع به نماز 01پيوستگي ندارند. 

 کنند. بايد آن چه را که مي ردند، خودشان يا ديگران يک ميدان عمل در بيرون پيداخانم افشار يک مدل طراحي ک

آيا روششان مشکل دارد يا محتوايشان  ،دانيد در عمل پياده کنيد و مشکالت و مسائل را به همان منابع برگردانيد مي

 دانيم. کم است و ..... . ما هنوز ايرادات کار را نمي

شود که آمار نماز خواندن را باال ببريم بدون فشار ها و  مي چه طور بسيار جاي کار دارد.نماز وضعيت خاصي دارد و 

 مرسوم؟! اين سوال عملياتي ماست.ي  تشويق و تنبيه ها

يکي از نتايجي که دستگاه خانم افشار دارد اين است که براي تشويق به نماز بايد تشويق به اطعام مسکين باشد. مثال 

اينکه خانم افشار توانسته است از يک موضوع انتزاعي  اعطاي ماعون تشويق شود تا به نماز برسد.در يک خانه بايد 

 و اطعام مسکين رسيده است بسيار مهم وکاربردي است. همثل تکذيب دين به يک مبحث مادي ساد

 نتايج کار خانم افشار:

 .يک سري راهکارهاي تربيتي در رفتار ) اعطاي ماعون و ....( است 

  سري راهکارهاي تفکري در دروسشان طراحي شود: مثال بايد نظام مراتب به خوبي بررسي شود، تفکر يک

 و تعقل را با رويت فعال کرد، و محور اصلي سوال است.

 توانيد براساس دستگاه خانم افشار يک طرح اجرايي در شهر تهران داشته باشيد؟ مي آيا
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ت که نظرات موافق و مخالف را داشته باشد. کاري که اختالف در بهترين نحو اين اس ،نکته: در اين قسمت طرح

 خواهد عمل کند و آدمي که مي آدمي که است بين خيلي فرق مباحثش با کسي نداشته باشد اجرايي نخواهد بود.

خواهيم عملي و  مي کار ما نمي خواهد همين طور طرح باشد بلکه خواهد ياد بگيرد ولي فعال عمل نمي کند!!! مي

فرهنگي در جامعه هاي  کساني که به اجراي طرح شود. مي کار عملي نقطه ضعف هايش مشخص جرايي کنيم.ا

 بپردازند سردار فرهنگي هستند.

سال دوم  7شوند و اگر پتانسيل مربي را در  مي متاسفانه و خوشبختانه کودکان از سنين کوچک وارد محيط آموزشي

يتيم آن است که تفکر نداشته باشد،  کودکان نماز خوان کنيم.ي  نيز به واسطه توانيم حتي والدين را مي را فعال کنيم

معلم ، و از آن به بعد اول والدين هستندي  بلوغ به بعد اين را توجه داشته باشيد. پدر و مادر فقط در دورهي  از دوره

کودک و نه والدين هيچ کدام نمي شود نه  مي هم نقش والدين را دارد ولي بعد از آن که تفکر انتزاعي کودک فعال

 افتد. مي تواند حاکميت کند و واليت و حاکميت کودک دست دوستانش

شود که  مي شناخت عامل ها منجر به نظر بايد وارد عمل شويم و آزمون کنيم تا موانع و خطاهايشان را بررسي کنيم.

 .مقابله با آن ها را بدانيمهاي  راه

علم آن بروز را ندارد. در ي  عمل بروزي دارد که علم در مرحلهي  در مرحله ت که علمحرف من اين اسي  همه

تواند ميدان عمل  عمل وارد شود. رسول نميي  شود ولي عالم آن است که در مرحله مي علم خالص بررسيي  مرحله

هاي  لميه و دانشگاهعهاي  اين نقص حوزهرد يعني بايد عملياتي کار کند، و نداشته باشد، او مقام انزال و تنزيل دا

 کنند. ماست. کتاب ها عمق پيدا نمي

کنند  مي اول ما بايد خودمان را متهم کنيم و اين روش مقام معظم رهبري است که وقتي که شروع بازخواست کردن

شان را به کوچه و خيابان  کنند که چرا نخبگي مي کنند بلکه از نخبگان بازخواست از مردم بازخواست نمي

 د.ان نکشيده

با که کودک منع ماعون ندارد و فطرتا  است  و ديده عملياتي رفتهي  يک اختالف نظر اين است که يک نفر به منطقه

 آن مشکلي ندارد پس بايد با يک حرکت ديگر شروع کرد.

*** 
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 ساعت دوم

 اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم

نماز گذاران تقويت  برنامه ها براي مصلّين باشد، يعني اگر نمازِ وستان دارند بايد در نظر بگيرندهايي که د در طرح

نماز  توانيم نمازِ مي اول بي نمازها تشويق شوند وليي  شود به بقيه هم سرايت خواهد کرد، الزم نيست در وهله

 توانند سايرين را اصالح کنند. مي خوانند مي ها را موثرتر کنيم. افرادي که نماز خوان

 مخالفت داشته باشند، برخي مواقع ما دلسوزتر از انبياي  کند اين است که آدم ها اجازه مي يط را دلپذيرآن چه که مح

آوردند  مي کرد که همه ايمان مي نازلاي  خواست آيه مي شعرا داريم که اگر خداي  شويم که در ابتداي سوره مي

 کنيم. مي تر منين را قويآييم ايمان مو مي شود، پس مي ولي ايمان به صورت اختياري فعال

اند: يک دسته مخاطب که بايد تشويق نماز شوند، يک دسته  دسته 3ما در جامعه هاي  مخاطب آقای رجبعلي:

رغبت الزم نسبت به نماز ايجاد کنيم، بايد که  ،هايي که بايد حافظوا علي الصلوات: يعني حفظ نماز داشته باشند آن

تواند رنگ نماز  مي بحث راهبردي نسبت به نماز: يعني کدام شئون زندگي ما نماز کهي  سوم هم اقامهي  يک دسته

 بگيرد.

يک فصل راجع به نماز ها که نمازهاي  شود. مي مخاطب در آن لحاظ 3اين   يک فصل که راجع به اجزا نماز است

 ماموم است.يک فصل هم راجع به نماز جماعت و جمعه و عيد و بررسي امام و  شود. مي پنجگانه را شامل

تواند که به اين افراد  مي تا اينجا چندين کار راجع به نماز در حال اجرا است، و هر کسي تمايل دارد استاد اخوت:

 بپيوندد.

کنند و همه با هم ارتباط بگيرند و انجام بدهند. و اين ها  مي دوستاني که با خانم افشار روي دستگاه نماز کار

 رد که کار تا جايي پيش رفته است و بايد بقيه هم نظر بدهند.امکاناتي است که خدا فراهم ک

 کار بعدي که کار خانم برومند و خوش اخالق و ... که در حال بررسي ساختار وجودي نماز هستند.

 کار بعد نيز آقاي رجبعلي است که در حال تدوين کتاب و دست نوشته و .... هستند براي مثال اعتکاف و ... .

 ماز هم خانم فالحي در حال انجامش هستند.يک چهل حديث ن
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 کنيم: مي چون ممکن است که برخي دلشان براي مباحث نظري  تنگ شده باشد مطالبي را عرض

کُمْ وَ مَالئِکَتُهُ ( هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَي14ْ( وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِيالً )10يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِيراً )

 (13لِيُخْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً )

در واقع غرض صالت خروج انسان از ظلمات  احزاب بحث صالت و صلوات ذکر شده است.ي  مبارکهي  در سوره

مَالئِکَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا إِنَّ اللَّهَ وَ  ":به نور است. بعد اين آيات آمد است که 

 "تَسْلِيماً

 گذرم... مي دهم و از آن ها سريع مي چند آيه نشان

 اذيت خدا و رسول است: ،صلوات آن طرفِ

 "اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِيناًإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ  "

 از ظلمات به سمت نور است:ي  ابراهيم کتاب خارج کنندهي  مبارکهي  در آيات اول سوره

 ."الر کِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ "

 طالق هم آمده است:ي  مبارکهي  در سوره

رَسُوالً يَتْلُوا عَلَيْکُمْ ( 01يْکُمْ ذِکْراً )أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَ

خِلْهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُدْآياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ 

 (00جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً )

بينيد که بحث صلوات مقدم بر صالت است. اگر دقت کنيد چند  مي کنيد مي تي اين آيات را نگاهبه طور معمول وق

 صالت است اين است که:ي  خيلي خوب از آيات متوجه خواهيد شد، دليل اينکه صلوات مقدمهي  نکته

 شما مومنين از ظلمات به نور است.ي  صلوات خدا و مالئکه خارج کننده (0

 فرستند، شما نيز صلوات بفرستيد و تسليم باشيد. مي بر صلواتخدا و مالئکه بر پيام (4

ابراهيم: کتاب آمده است تا شما را از ظلمات به نور هدايت کند و نامش را صراط عزيز حميد ي  سوره (3

 گذاشته است.



8 
 

 

 شود. مي طالق: ذکري که داراي آيات روشنگر است موجب خروج از ظلمات به نوري  سوره (1

 شود. مي صالتي  کنندهدر واقع صلوات جاري 

که رسولي که گفته شده عامل جاري شدن ذکر و صالت است، صلوات خدا بر  زيرا ،شود مي آدم فقط ببيند متوجه

  ...پيامبر يعني جريان اين ذکر، پس صلوات خدا و مالئکه بر رسول يعني نزول ذکر که بتواند

آن بر ي  اش هم رسول است و به واسطه موضع اصليشود و  مي در واقع يک صلوات هست که از صلوات خدا شروع

شود. در واقع ماهيت صلو ماهيت ذکري است، ماهيت ذکر يعني  مي جاريکتاب و ذکر ي  به وسيلهها  انساني  همه

 روي کردن خدا به انسان يا فيضان جود خدا.

که طيف وسيعي دارد.  ...  گويد، رسولش ذکر است و مي کند، خدا کتابش را ذکر مي ذکر يک مفهوم وسيعي پيدا

اتفاقات به ي  شود، سبب اتصال انسان با خداست. و همه مي ذکر آن چيزي است که موجب اتصال انسان با خدا

 دهد، و جايي نيست که ذکر نباشد. مي آن رخي  واسطه

مکاتبي  ،ستهستي شناسي و ذکر بسيار عميق هستند و توجه بسياري از دانشمندان به ذکر معطوف شده اهاي  بحث

اتصال و ي  در حوزه علم حصولي نداريم و همه چيزي به صورت حضوري و با ذکر است. گويد مي آمده است که

 شود. مي ذکر بسيار مهم ،علم

 چند نکته:

کارکرد وجودي دارد.  چونذکر از جنس وجود است، جنس حقّ است. در واقع منشاء هر تحولي در عالم است. * 

شود که در واقع مبداء پيدايش، استمرار و غايت  مي گويند؟ به وجود از آن جهت ذکر گفته مي چرا به وجود، ذکر

دهيد وجود است. شرّ از جنس  مي اند. هر چيزي که به خدا نسبتم مي مرکزيي  موجود است و مثل يک هسته

س ه بستر نيست پوجود نيست. هر چيزي که وابسته به بستر است از جنس وجود نيست مثال رحمت و امر وابسته ب

 عموما همه چيز وابسته به بستر وجود است و از جنس وجود نيست. وجود هستند.

 ، تلفيق پدر و مادر يک نطفه و هستهژنتيکي داردي  شود تولدش از پدر و مادر است و ذخيره مي انسان وقتي متولد 

 يش و هم استمرار و همشود؛ در واقع اگر آن هسته نباشد اين قدرت انسان شدن ندارد، هم پيدا مي
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گيرد، کتاب از منظر رجوع به آن از جهت  مي غايتش وابسته به آن هسته است. حتما ذکر بر مبناي کتابي صورت 

چسبد به وجود و کانّ  مي رونويسي و در واقع بازگشت پس از آن و اتصال به داده ها محل ذکر است. در نتيجه ذکر

 کند. يم خود وجود است که از منظر جديدي بحث

گيرد، يعني ما به شکل خاصي از ذکر  مي در صلوات ذکر شکل خاصي از رحمت و خير و برکت و ... به خود

شود. صورت بندي ذکر در جهت  مي ، پس ذکري که اينقدر مفهومش رفعت دارد اسمش مهمگوييم مي صلوات

 خاص که خروج انسان از ظلمات به نور است را صلوات گويند.

کنند. هر  مي موجودات تسبيحي  گويد که همه مي اش ذکر است که هر موجودي که آفريده شده است خميرمايه 

دهد، شعور و علم دارد. اگر هر کسي هر کاري  مي موجودي از آن جهت که ذاکر است از خودش حقايقي را بروز

موجودات ي  صلوات ذکري که به همهگويد  مي وابسته به ذکر و رجوع به ذکر است. ولي وقتي ،دهد مي انجام

 شود ذکر در ساحت رحيميت) کان بالمومنين رحيما( و همين مي کند، صلوات مي ارزاني کرده است را خاص

که منشا هر صالتي  يعني اينگردد  نماز که عبادت مخصوص است. وقتي صالت به صلوات برميي  شود فلسفه مي

است. هر نمازي که به صلوات  تر است و صلوات به ذکر نزديک صلوات است، در واقع صلوات باال دست صالت

 تر است.  نماز ،تر باشد نزديک

و يک صلوات و مصلّين صلوات که با هم بده بستان دارند، اگر در  ،ما يک بحث داريم که صالت و مصلّين صالت

 نماز به اين دقت کنيم به نکات بيشتري خواهيم رسيم.ي  فلسفه

غايت نماز سير در نور است، نور يک حقيقت  ان از ظلمات به نور است، که ذا مراتب است.غرض نماز خروج انس

گوييم اين نيت است  مي دهد، مي ارکان و واجبات نماز صورت بندي ذکر است يعني به ذکر صورت کران است. بي

 کند و فرم مي شاکله ايجادنماز ذکر است ولي صورت بندي ذکر داريم، يک ي  توانيد بگوييد همه مي و اين قيام.

 سجده و .... . رکوع،کند. مثال  مي دهد يا بگوييم عرصه و بستر فراهم مي

داد و من اي  هر نمازي عبارت است از يک شاکله و يک ذکر، اين را از صلوات گرفتم. صلوات به من يک هزينه

که اين حقيقت   حقيقتشود  ميم. ذکر آور مي کنم، حاالت نماز را در اين شاکله مي صورت بندي را در نماز خرج

 حقيقت.  ما باي  رابطه يديگر، و يکي از باال به پايين است يعني راجع به خود حقيقت :رويکرد دارد دو
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خودمان ي  کنيد الحمد هلل رب العالمين راجع به حقيقت است و اياک نعبد و اياک نستعين رابطه مي شما وقتي قرائت

 گيرد. مي هم شکلاي  بيان هر حقيقتي رابطه گوييم. با مي با حقيقت را

با آن در هر حالتي از نماز به شکلي ي  حقيقت و رابطه ، وشود مي اينجا در واقع خاستگاه موضوعات مختلف 

 گويم تا به روايات برسم. مي ها را تمامي اين شود. مي گر جلوه

 

 کنم؛  مي حاال يکي يکي براساس صورت بندي ذکر ارکان و حاالت را تعريف 

 آنچه که به وضو و غسل نيازمند است( و ) طهارت اولين قسمت است که به معناي خروج از حدث

 است؛  قابل شست و شو(هاي  خبث ) نجاست

 خوانيد  مي باشد، وقتي نماز که بايد در تمام حاالت بعديخروج از حالت سهو،  شود مي بعد نيت

 شوند؛ مي حاالت روي هم سوار

 ج از واليت غير خدا؛بير يعني خروتک 

 قيام خروج از حالت قعود؛ 

 رکوع خروج ازحالت غير اطاعت؛ 

 سجده خروج از حالت غير خشوع؛ 

 توانيد سهو را در اينجا بنشانيد؛ مي تشهد يعني خروج از ناهشياري بعد 

  .سالم خروج از عدم امنيت 

تک تک ارکان خروج از ............ کنم يعني  مي يعني خروج از ظلمات به نور را در تک تک ارکان نماز ضرب

از ظلمات اي  تواند مصداق و مرتبه مي و منکر در نماز ترک وضعيت موجود مطرح است و فحشا به ............... .

 باشند.

صلوات فرم خاص، در جهت خاص و با اداي خاص  روايات راجع به صلوات بسيار شيرين و جالب است. 

 است.

دِ بْنِ سِنَانٍ أَصْحَابِنَا قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي مُحَمَّ حَدَّثَ جَمَاعَةٌ مِنْ

 نَا ابْتِدَاءً کَيْفَ تُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ فَقُلْنَا نَقُولُ کُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ
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هِمْ فَقُلْنَا فَکَيْفَ نَقُولُ قَالَ ع تَقُولُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ کَأَنَّکُمْ تَأْمُرُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْ

عَلَيْنَا عَهْدَکَ وَ اعْتَرَفْنَا بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ  سَامِکَ الْمَسْمُوکَاتِ وَ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ خَالِقَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ أَخَذْتَ اللَّهُمَّ

لَاةِ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْنَا أَنَّ ذَلِکَ حَقٌّ فَاتَّبَعْنَاهُ اللَّهُمَّ إِنِّي ص وَ أَقْرَرْنَا بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَسَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أَمَرْتَنَا بِالصَّ

لِوَجْهِکَ وَ   صَلَاتِي  مِکَ أَنَّ فَرْضَأُشْهِدُکَ وَ أُشْهِدُ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ الثَّمَانِيَةَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ الْأَرْبَعَةَ الْأَمْلَاکَ خَزَنَةَ عِلْ

 أَنْ تُوصِلَنِي بِهِمْ وَ افِلِي وَ زَکَوَاتِي وَ مَا طَابَ لِي مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ عِنْدَکَ فَعَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُکَ اللَّهُمَّنَوَ

هُ وَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ غَيْرُ مُسْتَنْکِفٍ وَ لَا تُقَرِّبَنِي بِهِمْ لَدَيْکَ کَمَا أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَ أُشْهِدُکَ أَنِّي مُسَلِّمٌ لَ

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْکُمْ وَ مَالئِکَتُهُ لِيُخْرِجَکُمْ مِنَ   مُسْتَکْبِرٍ فَزَکِّنَا بِصَلَوَاتِکَ وَ صَلَاةِ مَلَائِکَتِکَ إِنَّهُ فِي وَعْدِکَ وَ قَوْلِکَ

زْلِفْنَا بِتَحِيَّتِکَ وَ سَلَامِکَ ى النُّورِ وَ کانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَالمٌ وَ أَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً کَرِيماً فَأَالظُّلُماتِ إِلَ

  وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَالتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ  لِ صَلَوَاتِکَبِأَفْضَ  وَ امْنُنْ عَلَيْنَا بِأَجْرٍ کَرِيمٍ مِنْ رَحْمَتِکَ وَ اخْصُصْنَا مِنْ مُحَمَّدٍ ص

عِنْدَکَ مَشْفُوعاً لَا مُسْتَوْدَعاً يَا أَرْحَمَ وَ زَکِّنَا بِصَلَاتِهِ وَ صَلَوَاتِ أَهْلِ بَيْتِهِ فَاجْعَلْ مَا آتَيْتَنَا مِنْ عِلْمِهِمْ وَ مَعْرِفَتِهِمْ مُسْتَقَرّاً 

 0 الرَّاحِمِين

فرستيد  مي که حضرت از ما پرسيد که چگونه بر پيامبر صلوات نزد امام صادق جماعتي بوديمگويد  مي عبداهلل سنان

 زرنگ هستيد که داريد به خدا امر کانّکم پس گفت که: نقول اللهم صل علي محمد و آل محمد ،و آن ها هم گفتند

فرستيد؟ پس آن ها گفتند که چطور  مي چگونه صلواتفتم که شما کنيد که به پيامبر صلوات بفرستد و من گ مي

اللَّهُمَّ سَامِکَ الْمَسْمُوکَاتِ وَ دَاحِيَ الْمَدْحُوَّاتِ خَالِقَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ  بگوييم و ايشان گفتند اين گونه بگوييد:

رَرْنَا بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَسَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْنَا عَهْدَکَ وَ اعْتَرَفْنَا بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ ص وَ أَقْ أَخَذْتَ

مَانِيَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُکَ وَ أُشْهِدُ مُحَمَّداً وَ عَلِيّاً وَ الثَّ: خدايي که اينگونه بودي؛  عَلَيْهِمْ فَعَلِمْنَا أَنَّ ذَلِکَ حَقٌّ فَاتَّبَعْنَاهُ

لِوَجْهِکَ وَ نَوَافِلِي وَ زَکَوَاتِي وَ مَا طَابَ لِي مِنْ قَوْلٍ وَ   صَلَاتِي  حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ الْأَرْبَعَةَ الْأَمْلَاکَ خَزَنَةَ عِلْمِکَ أَنَّ فَرْضَ

گيرم و  مي ملک مقربت را شاهد 1نين و : خدا يا تو و رسول و اميرالموم عَمَلٍ عِنْدَکَ فَعَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ

   وَ أَسْأَلُکَ اللَّهُمَّ أَنْ محمد و آل محمد برايم ممکن شد؛ي  صالتم و نوافلم و زکاتم و طيبات از قول و عملم به واسطه

 

                                                           
0
 77، ص: 10 بيروت(، ج -بحار األنوار )ط  
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ايشان وصل و تفرب را ) ي  هم که به واسطهخوا مي از تو تُوصِلَنِي بِهِمْ وَ تُقَرِّبَنِي بِهِمْ لَدَيْکَ کَمَا أَمَرْتَنِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ و

 .... پس ما را به نمازش نزديک کن.....ذکر (.... پس نزديک کن ما را به تحيت و سالمت.هاي  ويژگي

نمودار اينطوري است، يک سري صلوات خدا و مالئکه داريم و يک سري صلوات مومنين است. يکي از 

صلوات خدا  ي نوافل براي خدا و زکات و قول و فعل طيب است.صلوات داشتن صلوات لوجه است يعنهاي  شاخصه

 صلوات ذکر خاص و رحيميه است. کند. مي و مالئکه اين است که امکان خروج انسان ها از ظلمات به نور را ايجاد

 صلوات است.ي  پس تمامي هدايت آدمي به واسطه

 با يک پلي به صالت و نماز برسم.خواهم  مي گيرم که ذکر است و مي من دارم از صلوات يک معنايي

روايت بعدي بسيار عجيب است و در کتاب ذکر توجه نفس به صورت کامل آمده است و نمودارش کشيده شده 

است و ترجمه کردن آن به اين راحتي نيست، و بايد برايش ده ها کتاب نوشته شود، برخي روايات براي سايرين 

 خواهيم تنها رونمايي از روايت کنيم: مي تاج دارند و غرر هستند و ماي  جنبه

 سند صحيحي هم ندارد! ولي به هر حال به عنوان يک مطلب علمي که کسي گفته است نگاه کنيد.

الْعَقْلِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ السِّرِّ وَ اللِّسَانِ وَ الرُّوحِ وَ النَّفْسِ وَ  -الذِّکْرُ مَقْسُومٌ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ  أَنَّهُ قَالَ  الصَّادِقِينَ  بَعْضِ  عَنْ  رُوِيَ

 صِدْقُ الِاحْتِضَارِ وَ اسْتِقَامَةُ النَّفْسِ الْقَلْبِ وَ کُلُّ وَاحِدٍ يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِقَامَةٍ فَاسْتِقَامَةُ اللِّسَانِ صِدْقُ الْإِقْرَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الرُّوحِ

رِ وَ لْقَلْبِ صِدْقُ الِاعْتِذَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الْعَقْلِ صِدْقُ الِاعْتِبَارِ وَ اسْتِقَامَةُ الْمَعْرِفَةِ صِدْقُ الِافْتِخَاصِدْقُ الِاسْتِغْفَارِ وَ اسْتِقَامَةُ ا

هْدُ وَ الْعَنَاءُ وَ ذِکْرُ الرُّوحِ الْخَوْفُ وَ اسْتِقَامَةُ السِّرِّ السُّرُورُ بِعَالَمِ الْأَسْرَارِ وَ ذِکْرُ اللِّسَانِ الْحَمْدُ وَ الثَّنَاءُ وَ ذِکْرُ النَّفْسِ الْجُ

مُ وَ الرِّضَا وَ ذِکْرُ السِّرِّ وَ ذِکْرُ الْقَلْبِ الصِّدْقُ وَ الصَّفَاءُ وَ ذِکْرُ الْعَقْلِ التَّعْظِيمُ وَ الْحَيَاءُ وَ ذِکْرُ الْمَعْرِفَةِ التَّسْلِي -الرَّجَاءُ

 الرُّؤْيَةُ وَ اللِّقَاء

دانيم که چه هستند و عضو نيستند، اگر کسي بخواهد به  نشاني از ذکر دارند، نفس و روح و عقل را نميهر عضوي 

ها در حالتي ذکر است که استمرار و استقامت داشته باشد و  اين روايت گير بدهد خيلي جاي گير دارد. و تمامي اين

ساعت وقت  011اين روايت فکر کنم ي  قُ الْإِقْرَارِ: براي ترجمهست. فَاسْتِقَامَةُ اللِّسَانِ صِدْيه ااستقامت هر کدام به گون

زبان مستقر شود بروزش اين است که اقرارهايش ي  گذاشتم تا بتوانم اينجا ارائه دهم؛ يعني اگر ذکر در ناحيه

 گويد  مي شود مثال مي صادقانه خواهد بود يعني هيچ چيزي به زبانش جاري نيست مگر اينکه يا جاري هست يا جاري
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رسد و نفوذ  مي کنند يعني اقرارش به هدف اجابت مي شود که از عارفان نقل مي شود و خوب مي بيماري تو خوب

 گفتند. مي دارد. البته امام حالت خودشان را

هم هايي  آدم بداند که چنين آدم يعني هميشه در محضر خداست، خوب است وَ اسْتِقَامَةُ الرُّوحِ صِدْقُ الِاحْتِضَارِ

 وجود دارند؛ استقامت يعني جريان دارد.

شود يعني اينکه  مي روح جريان حيات است و تعين ندارد ولي وقتي نفس الِاحْتِضَارِ وَ اسْتِقَامَةُ النَّفْسِ صِدْقُ الِاسْتِغْفَارِ

 . تواند بهتر باشد مي روم و پيوسته در استغفارم زيرا که مي کنم و با پايم راه مي من با دستم کار

خواهد براي ديدنش بهتر باشد و اين جاري و دائمي  مي گويد ظلمت نفسي يعني هميشه مي وقتي )ع(اميرالمومنين

 است. استغفار کند يعني بهتر شود و نه اينکه پشيمان شود.

يعني بگويد که من  وَ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ صِدْقُ الِاعْتِذَارِ قلب کارش ورود و خروج است، اعتذار يعني حالت فقر داشتن.

دهد ولي  مي زند کل عالم را پوشش مي کند هر چند که حرفي که مي فهمم و ته آن يک عذر خواهي مي اينقدر

 کند. مي هميشه عذرخواهي

از  صدق به معناي اين است که اثر دارد. يعني هر کدام وَ اسْتِقَامَةُ الْعَقْلِ صِدْقُ الِاعْتِبَارِ عبرت گيري از هر چيزي دارد.

 وجودي دارند، وزن دارند.ي  اين ها ثمره

 آيد. مي کند از پسش بر مي شود يعني اگر ادعايي مي فضل معناي  وَ اسْتِقَامَةُ الْمَعْرِفَةِ صِدْقُ الِافْتِخَارِ، افتخار در اليه

رتباط ايجاد کرده است است که بين سرّ و سرور ااسْتِقَامَةُ السِّرِّ السُّرُورُ بِعَالَمِ الْأَسْرَارِ: اين روايت از جمله تنها رواياتي 

خيزد، اگر  يکي به معناي خوشحالي. در اينجا يعني خوشي واقعي انسان از سرّدوني او برمي پنهاني است و زيرا يکي

 مگويم براي مي گويند کيف اصبح؟ مي وقتي توان برايش کرد. نمياي  سرّ دوني انسان خوشحال نباشد کار ديگه

 )عج(کند به اينکه امام هست و صداي من را امام زمان مي کافي است که خدا هست. يعني به اسرار عالم نگاه

 دهد. مي شنود و جواب سالمم را مي
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 هر جايي ذکرش يک نمودي دارد: بينيد، مي معرفتي  اليه 7اين روايت  شما در

 ُوَ الثَّنَاءُ وَ ذِکْرُ النَّفْسِ الْجُهْدُ وَ الْعَنَاءُ براي اينکه ببنيد نفس  ذکر زباني حمد و زبان است. وَ ذِکْرُ اللِّسَانِ الْحَمْد

 يک انسان چقدر ذاکر است به تالش و زمين خوردن و جهدش نگاه کنيد.
 .وَ ذِکْرُ الرُّوحِ الْخَوْفُ وَ الرَّجَاءُ روح هميشه در حالت يک خوف و رجائي باشد و اين ذکرش است 

 ْبِ الصِّدْقُ وَ الصَّفَاءُ يعني در قلب صفا و راستي باشد.وَ ذِکْرُ الْقَل 

 .وَ ذِکْرُ الْعَقْلِ التَّعْظِيمُ وَ الْحَيَاءُ عقل نسبت به عظمت و حيا فعال است 

  وَ ذِکْرُ الْمَعْرِفَةِ التَّسْلِيمُ وَ الرِّضَا معرفت در حالتي ذکر است که تسليم و رضايت بياورد، اگر يک تعقلي حيا

 د تعقل نيست.نياور

 .4وَ ذِکْرُ السِّرِّ الرُّؤْيَةُ وَ اللِّقَاء و ذکر سرّ رويت خداست 

 بقيه روايات را ببينيد.

 بحار که راجع به اسرار ارکان نماز است و بايد به آن دل دهيد. 444ي  صفحه 71روايت جلد 

تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِي  إِذَا تَوَجَّهَ الْمُؤْمِنُ إِلَى مُصَلَّاهُ لِيُصَلِّيَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِکَتِهِ يَا مَلَائِکَتِي أَ لَا  تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، قَالَ ع -14

تِي وَ جُودِي وَ رَأْفَتِي أُشْهِدُکُمْ أَنِّي أَخُصُّهُ بِرَحْمَتِي وَ کَرَامَاتِي فَإِذَا هَذَا قَدِ انْقَطَعَ عَنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ إِلَيَّ وَ أَمَّلَ رَحْمَ

نِي وَ نَزَّهَنِي تَرَوْنَهُ کَيْفَ کَبَّرَنِي وَ عَظَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِکَتِهِ يَا عِبَادِي أَ مَا

رَاکِ بِي أُشْهِدُکُمْ أَنِّي سَأُکَبِّرُهُ وَ عَنْ أَنْ يَکُونَ لِي شَرِيکٌ أَوْ شَبِيهٌ أَوْ نَظِيرٌ وَ رَفَعَ يَدَهُ وَ تَبَرَّأَ عَمَّا يَقُولُهُ أَعْدَائِي مِنَ الْإِشْ

دَارِ کَرَامَتِي وَ أُبْرِئُهُ مِنْ آثَامِهِ وَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ نِيرَانِهَا وَ  أُعَظِّمُهُ فِي دَارِ جَلَالِي وَ أُنَزِّهُهُ فِي مُتَنَزَّهَاتِ

تَعَالَى لِمَلَائِکَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَ  فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْکِتَابِ وَ سُورَةً قَالَ اللَّهُ  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  إِذَا قَالَ

أْ فِي جِنَانِي وَ ارْقَ فِي دَرَجَاتٍ فَلَا عَبْدِي هَذَا کَيْفَ تَلَذَّذَ بِقِرَاءَةِ کَلَامِي أُشْهِدُکُمْ يَا مَلَائِکَتِي لَأَقُولَنَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَ

رْفٍ دَرَجَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ دَرَجَةً مِنْ فِضَّةٍ وَ دَرَجَةً مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ دَرَجَةً مِنْ جَوْهَرٍ وَ دَرَجَةً مِنْ يَزَالُ يَقْرَأُ وَ يَرْقَى بِعَدَدِ کُلِّ حَ

مَلَائِکَتِهِ يَا مَلَائِکَتِي أَ مَا تَعَالَى لِزَبَرْجَدٍ أَخْضَرَ وَ دَرَجَةً مِنْ زُمُرُّدٍ أَخْضَرَ وَ دَرَجَةً مِنْ نُورِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَإِذَا رَکَعَ قَالَ اللَّهُ 

رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ وَ قَالَ اللَّهُ  تَرَوْنَ کَيْفَ تَوَاضَعَ لِجَلَالِ عَظَمَتِي أُشْهِدُکُمْ لَأُعَظِّمَنَّهُ فِي دَارِ کِبْرِيَائِي وَ جَلَالِي فَإِذَا رَفَعَ

ائِکَتِي کَيْفَ يَقُولُ أَرْتَفِعُ عَنْ أَعْدَائِکَ کَمَا أَتَوَاضَعُ لِأَوْلِيَائِکَ وَ أَنْتَصِبُ لِخِدْمَتِکَ تَعَالَى لِمَلَائِکَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَ يَا مَلَ

لِمَلَائِکَتِهِ يَا مَلَائِکَتِي أَ مَا اللَّهُ تَعَالَى  أُشْهِدُکُمْ يَا مَلَائِکَتِي لَأَجْعَلَنَّ جَمِيلَ الْعَاقِبَةِ لَهُ وَ لَأُصَيِّرَنَّهُ إِلَى جِنَانِي فَإِذَا سَجَدَ قَالَ

 دَ الْحَقِّ إِذَا ظَهَرَ لِي سَوْفَ تَرَوْنَ کَيْفَ تَوَاضَعَ بَعْدَ ارْتِفَاعِهِ وَ قَالَ لِي وَ إِنْ کُنْتُ جَلِيلًا مَکِيناً فِي دُنْيَاکَ فَأَنَا ذَلِيلٌ عِنْ

                                                           
4
 .55مشکاة األنوار في غرر األخبار، النص، ص:  
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ي وَ ذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَائِکَتِي أَ مَا تَرَوْنَهُ کَيْفَ قَالَ وَ إِنِّأَرْفَعُهُ بِالْحَقِّ وَ أَدْفَعُ بِهِ الْبَاطِلَ فَإِ

لِمَلَائِکَتِهِ أَ مَا  اللَّهُ تَعَالَى إِنْ تَوَاضَعْتُ لَکَ فَسَوْفَ أَخْلِطُ الِانْتِصَابَ فِي طَاعَتِکَ بِالذُّلِّ بَيْنَ يَدَيْکَ فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيَةً قَالَ

الَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَائِکَتِي لَأَرْفَعَنَّهُ تَرَوْنَ عَبْدِي هَذَا کَيْفَ عَادَ إِلَى التَّوَاضُعِ لِي لَأُعِيدَنَّ إِلَيْهِ رَحْمَتِي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَائِماً قَ

وَّلِ وَ التَّشَهُّدِ صَلَاتِهِ ثُمَّ لَا يَزَالُ يَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِکَتِهِ هَکَذَا فِي کُلِّ رَکْعَةٍ حَتَّى إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَ بِتَوَاضُعِهِ کَمَا ارْتَفَعَ إِلَى

يَّ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّي لَأُثْنِيَنَّ عَلَيْهِ فِي الثَّانِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَائِکَتِي قَدْ قَضَى خِدْمَتِي وَ عِبَادَتِي وَ قَعَدَ يُثْنِي عَلَ

ينَ ع فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ لَهُ يَا مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَأُصَلِّيَنَّ عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ فَإِذَا صَلَّى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِ

لَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَّ عَلَيْکَ کَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَ لَأَجْعَلَنَّهُ شَفِيعَکَ کَمَا اسْتَشْفَعْتَ بِهِ فَإِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ سَعَبْدِي لَأُصَلِّيَ

 3. عَلَيْهِ مَلَائِکَتَهُ

اش  ز لولو است. و منافع رکوع و سجدهااي  زمرّد است يا درجهاي  اند. آن جايي که درجه اينجا اسرار نماز را گفته

کند هم  مي ها کنايه و تمثيل است البته در روز قيامت همين هاست، و کسي که تعجب هر کدام از اين متفاوت است.

 .دهند به او نمي

جالب بودنش اين است که اين خروج از ظلمات به نور به صورت تفصيلي در روايات آمده است که دراين روايت 

 .کند مي در روايتي هم انواع صالت خوف و ... را معرفي اشاره شده است.تفصيلي 

فرستند  مي ان شاءاهلل خدا ما را از مصلّين حقيقي قرار دهد و صالت ما را به صلوات بيشتر کند و حتي وقتي صلوات

 کنند. مي انگار يک پک نماز به صورت مختصر اقامه

 صلواتي بفرستيد. ،کنيمرا با صلوات شروع  جديد ه اين سالاينک براي ان شاءاهلل

 اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
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