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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 8/21/49  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ( رم چها  جلسه   )    ماعون  سوره مبارهک           

 

 صلواتبرای برآورده شدن حوائج همه شیعیان، مسلمانان و مظلومان عالم 

 صلواتهای خدا باشیم شناس و قدردان نعمتبرای این که قدر

ی اتفاقاتی است که در درون انسان رقم خورده است. در واقع هر تحولی های اجتماعی نشان دهندهصحنه ها وعرصه

-های زندگیهای اجتماعی بعنوان آزمونشود. صحنهی اجتماعی آزموده میمسیر رشد انسان در یک عرصهکه در 

افتد به خیر وصالح است. فارغ از این هراتفاقی در جامعه بیفتد و جامعه را به شاءاهلل هر اتفاقی برای مملکت میاند. ان

معه به سمت نماز و خدا پیش نرود دچار فتنه شده و شود. اما اگر جاسمت خدا پیش ببرد خوب به خیر نزدیک می

آید. راهش این است که ما از خودمان شروع کنیم و سرعتمان را در کارهای خیری که حوادث غیر مترقبه پیش می

شود که جریان حقیقت در جامعه راه بیفتد و هدایت بر ضاللت پیشی شود زیاد کنیم. این منجر میبه ما پیشنهاد می

  بگیرد.

بار در قرآن آمده در  شناسی نماز پرداختیم. ریشه سهو دوی سهو ما به موضوع آسیببه خاطر واژه خانم برومند:

. پرداختیم دو سوره واژه ساهون آمده است. تقریبا ما به این دو آیه مستقل از سوره در هر. تسوره ماعون و ذاریا

هایی که در کنار سیاق واژه همینطور ها از واژه در آمده ونویسی کردیم و نتایجی بدست آمد. بیشتر گزارهگزاره

 .رسیدیم..  ی خرص وواژهذاریات به اند. تعریف سهو را از دو آیه درآوردیم. براساس سوره ساهون قرار گرفته

ی فرح و ظن نویسی شدند. به ساختار سهو رسیدیم. دو واژهدوباره آیات این دو واژه با هدف کسب تعریف گزاره

اند به عالوه تحلیل ها کنار هم بدست آمدهها از سیاق ادبی، بعضی از چینش واژهبعضی از گزارههم باید کار شوند. 

 عقلی.
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سطح دانید که ناشی از خرص است. سهو را آسیب توجه می ،در واقع شما با بررسی دو سوره نظر استاد:

 شود. سان بیشتر میشود و میزان غفلت انناخودآگاهی بیشتر می

های لغت دو نوعند. است. کتاب رجوع به لغت درآوردن معنی کلمه هاییکی از راه آسیب در توجه یعنی غفلت.

های مشهور که سهو را در نامهمصداقی. مثل لغت هامعجم دسته دوم مانند و انددسته ی اول مثل التحقیق مفهومی

گویند غفلت های مفهومی در معنای سهو مینامهدانند. لغترفتن را سهو میبرند. از دست در مقابل عمد به کار می

شود. در مصداق نوعی جا مهم میخواهی به نتیجه برسانی. مقصد در ایناز چیزی است که دارای مقصد است و می

ای آق ها غفلت نسبت به غایت مطرح است.از غفلت است و نوعی عدم حفظ و عدم هشیاری است. در مفهومی

 مصطفوی فرمودند سهو غفلت از چیزی است که قصدش شده است و غایت دارد. 

ی کنیم. کلمات مجاور، مقابل و همنشین با کلمهاست. آیات را بررسی می رجوع به قرآن راه دیگر معناشناسی

رسیم . این مه مینویسی کرده و به یک فهم کلی از مقدمات، لوازم و آثار کلکنیم و بعد گزارهموردنظر را نگاه می

شود. طبق اش چیست و به کجا ختم میتوانید بگویید که سهو از کجا شروع شده، الزمهشود معنای فرآیندی. میمی

این روند گفتند که سهو به خرص یعنی علم ظنی و گمانی نزدیک است. خرص به معنای ایده دادن و اظهار عقیده 

آسیبی توجهی ": ایدشود غفلت. شما در تعریف سهو گفتهاش میبراساس ظن است. این مقدمه سهو است. الزمه

. از علم حقیقی کشاندی گمراهی عمیق میتوجهی به قطعیات به ورطهاست که فرد را بواسطه علم به حدسیات و بی

و در جهت اعتقادی  جه به رفع نیازهای هم نوعانش استتو. بیهایش افراط و خودنمایی استنشانه. شودگریزان می

  "می دهد.کند . آسیبی است که در اثر ضعف اعتقاد به معاد رخ انسان را نسبت به غایت داشتن دین دچار شک می

      ی سهو ناهشیاری است. بیاورید. پایه در تعریفتان باید وجه تمایز سهو با غفلت را در

شود که واین باعث می کندبراساس علم ظنی عمل میسهو زمانی است که فرد علم قطعی دارد ولی  خانم برومند:

 به خرص برسد. 

  امری عمدی است.  ،یا مقدمات هر سهوی ، عمدی استی شما سهوطبق گفته استاد:
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ها مثل کوثر ها مثل سهو کم کاربردند. بعضیمثل صاله پرکاربردند. بعضی هاما چند نوع لغت داریم. بعضی سوال:

-مشکل ما در روش ها را چطور بررسی کنیم؟شناسی باید هر کدام از این واژهدر روش .اندشدهبار به کار برده یک

 کاربرد است. های پرکاربرد و کمشناسی واژه

نویسی کنید با محوریت واژه. مثال موضوع راه کلی این است که شما واژه را در سوره ببرید. از سوره گزاره جواب:

بندی کنید و گزاره در حوزه سهو رسیدید باید دسته 01 -01بررسی کنید. وقتی به  سهو نماز را در سوره ماعون

های کم کاربرد و پرکاربرد قابل اجراست. تا این مرحله را آثار سهو را در بیاورید. این روش در واژه مقدمه، لوازم و

جنس غفلت است. از دست رفتن  سهو ازافتد. توانند انجام دهند. نوعا در تحلیل است که انسان گیر میهمه می

کند. خرص اتکا جا ارتباط با قتل الخراصون پیدا میاش است. به عالوه حیرت پس از دست رفتن. اینی اولیهنتیجه

خرص، سهو است. مثال در ارتباطات خانوادگی وقتی خانمی به آقا  یبه باورهای غیریقینی و غیرمعقول است. نتیجه

شود و ممکن است در گوید یادم رفت و این کار بارها تکرار میکند. میآقا فراموش میگوید که شیر بخر و می

کند که مرا دوست نداری و در آخر دفعات بعد واقعا هم فراموش نکرده باشد. خانم با این تکرار رفتار استنتاج می

بود به  اموشی خرید شیری کوچکی که فری خانمی دیگر در گوشی همسرش هست. از قضیهبیند که شمارههم می

کنند. باید به یادشان بیاوری شان عمل کنند براساس خرص عمل میکجا رسیدند. به جای این که به باورهای یقینی

 اند. اند و فراموش کردهکه چقدر محبت به هم داشته

-از مقدمه شروع کنیم مخاطب جا می خانم برومند باید غفلت را وارد تعریف کنند. در ارائه معنای فرآیندی وقتی

 را درست این است که اول الزمه گفته شود. جنس اصلی سهو گفته شود. این که فرد هشیار نبوده و چیزی. خورد

سهو  ها دچارشود که مدتی خانمدار شدن موجب میگوییم سهو الکی بوجود نیامده. مثال بچهازدست داده. بعد می

ها حواسشان به یکدیگر نیست. آید که انسان. در ارتباطات زمانی مشکل پیش میندشده و از همسرشان غافل شو

شود گفت سهو ناهشیاری ایست که از . می(فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو)سهو محصول یک سوء اختیار است. 

ظنی پدید آمده و فرد شود که از روی باورهای غیر قطعی و روی عمد و اختیار نیست ولی به امری اختیاری ختم می

-کشاند. سهو بیماری بدی است. فرد میها میای از حوادث، مشکالت، بیچارگیاش به ورطهرا بواسطه ناهشیاری

 گوید دست خودم نیست. 
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 ، از دست دادن به چه معناست؟ بعدِحیرت  سوال:

شود. و در این حالت بیچاره می ده است داشته باشد و از دست ندهدفرد چیزی را از دست داده که الزم بو جواب:

 ی درماندگی بیشتر از افسردگی به سهو نزدیک است. واژههاست. . سهو منشأ درماندگییابی کندتواند ریشهنمی

قائده این است که انسان وقتی حواسش جایی باشد، جای دیگر نیست. حال اگر انسان حواسش جایی باشد، که نباید 

شود. باشد. وقتی حواس انسان به دنیا باشد از آخرت غافل میچند جا تواند حواسش انسان نمیباشد یعنی خرص. 

تر است. سهو چیزی مثل لغو و لهو است. تر است و سهو کلیشود. غفلت جزییسهو به نسبت عمل و مقصد انجام می

 غایت است. در  ، لعبموضوع اصلی سهو، لهو، لغو

 جا نرسد ولی استعدادش را دارد. دعایی پشتش باشد که به آنخراص اقتضای ساهی شدن دارد. ممکن است 

توجه که دچار سهو شود دیگر انتظاری از شهوات و مطالبات و دعا است. سهو در توجهات است.  لهو در لذات و

گردد. به نظر توانید رهایش کنید چون دیگر برنمیکند. نمیاش را گم میطرف ندارید. مثل کسی که آدرس خانه

تواند توقعی از او داشته باشید. به میزان سهو تر باشد ولی کسی که سهو دارد نمیآید که سهو از لغو و لهو سادهمی

توانند مسئولیت قبول کنند و انجام دهند. این موضوعی است در مراحل رشد. سهو در مراتب نداشتن افراد می

 شود. مسئولیت بررسی میمختلف متفاوت است. سهو نسبت به طیبات، خیر، حسن، ایمان، 

 فرق سهو و فراموشی در چیست؟ سوال:

ای هست. ولی االن حواسش پرت گوییم. سهو زمانی است که پشتش مبنای علمیهر فراموشی را سهو نمی جواب:

 شده و نسبت به آن مسئله توجه ندارد. 

آیه درباره صاله است که بخشی  39ی صاله براساس کتاب التحقیق را درآوردیم. تعریف واژه خانم خوش اخالق:

 این موضوع خیلی پر دامنه است. االن تعریف ما از صاله لغوی است.  نویسی شده است.گزاره

 بیاید.  قبل از هرکار باید معنای نماز در استاد:

*** 
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 :ساعت دوم

یک مقدار ذهنتان به ذهنم رسید که یک سری روایاتی که راجع به نماز است را خدمتتان عرض کنم به دلیل اینکه 

 کنند با یک سری روایات آشنا شوند.هایی که کار پژوهشی هم نمیتر شود و آنآماده

شود و با روایات خیلی بهتر دهیم در بحث روایی انجام میی معناشناسی انجام مییکی از کارهایی که ما در حوزه

 توانیم مطالب را پیش ببریم.می

یک جمع بندی راجع به روایات نماز انجام داده است. کتاب بحار االنوار مثل 011بحار االنوار صفحه ی  93جلد 

 کند.یک دایره المعارف است که نوعا به صورت موضوعی کار شده است و شما را مستغنی از کتابهای دیگر می

بینیم که اآلن می کنیم مثالکنیم این است که موضوع را در بحار االنوار سرچ میدر سرچ روایی اولین کاری که می

کنند این است که ابتدا معنا را ی من به دوستانی که کار معناشناسی میدر بحار کتاب الصاله داریم. البته توصیه

 استخراج کنند و بعد روایات را نگاه کنند چون ممکن است که به هم بریزند.

 ای از نماز داشته است.ی مجلسی آیات نماز را هم ذکر کرده است و یک برداشت اولیهخود عالمه

 خوانم.چند روایت فقط برای اینکه ذهنتان آشنا شود برایتان می

أَمَرَهُمْ لَیْسَتْ لِلنَّاسِ فَ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ یَخُصَّ أَهْلَهُ دُونَ النَّاسِ لِیَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ لِأَهْلِهِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً  وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

فِی هَذِهِ الْآیَةِ قَالَ خَصَّنَا اللَّهُ بِهَذِهِ الْخُصُوصِیَّةِ إِذْ   ، وَ غَیْرِهِ، عَنِ الرِّضَا ع0 مَعَ النَّاسِ عَامَّةً وَ أَمَرَهُمْ خَاصَّةً.وَ فِی الْعُیُونِ

ةَ بَعْدَ نُزُولِ هَذِهِ ءُ عَلَى بَابِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَ أَمَرَنَا مَعَ الْأُمَّةِ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ثُمَّ خَصَّنَا مِنْ دُونِ الْأُمَّةِ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجِی

وَ مَا أَکْرَمَ اللَّهُ أَحَداً مِنْ ذَرَارِیِّ الْآیَةِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ کُلَّ یَوْمٍ عِنْدَ حُضُورِ کُلِّ صَلَاةٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَیَقُولُ الصَّلَاةَ رَحِمَکُمُ اللَّهُ 

 2رَمَنَا بِهَا وَ خَصَّنَا مِنْ دُونِ جَمِیعِ أَهْلِ بَیْتِهِمْ.الْأَنْبِیَاءِ ع بِمِثْلِ هَذِهِ الْکَرَامَةِ الَّتِی أَکْ

 کُمْ تَطْهِیراًاین روایت ذیل این آیه ذکر شده است است که: إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَ
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و  )علیهم السالم( یک سری نمازهایی برای اهل بیتشود. ما وقت خوانده می 1روایت چنین است که نماز در 

داریم. اگر بخواهند بین انبیا به کسی احترام  )علیهم السالم(امتشان داریم و یک سری نماز خاص خود اهل بیت

ای از نمازها داریم یک شناسنامه )علیهم السالم(دهند، ما نیز برای هر یک از اهل بیتبگذارند به او نمازی یاد می

 ی آن امام را ببینید.ها دست یابید و چهرهاز صورت نماز ائمه به صورت آن توانیدی شما مییعن

 آید.شان خوش میتوانند بین نمازها بگردند و ببینند که کدام نماز بیشتر به ذائقهها میو انسان

 شده است یعنی تکرار این ذکر یا فالن سوره. ی تکرار بنانمازهای اختصاصی برپایه

 حال بیاید.سر انسان باید با حالت اضطرار سراغ نمازها برود که با نمازها 

ها برخی وقتکند. و کافور یعنی نماز خنکشان میرد. حکم کافور و زنجبیل را دا )علیهم السالم(نماز برای اهل بیت

 شود.جا نماز برایش زنجبیل میست که انسان گرمی مصرف کند که آنهم الزم ا

 اند.ی انسان برای ابرار ذکر کردهفور را در سورهزنجبیل و کا

 9إِلَّا بُعْداً.وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ لَمْ یَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ 

 . یعنی نماز نخوانده است.ای است از عکس آناز فساد و فحشا باز ندارد نشانه هر کسی نمازش او را

4رِ.وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ یُطِعِ الصَّلَاةَ وَ طَاعَةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَ
 

اطاعت از صالت یعنی چه؟ مثل این است که صالت امام است که باید از آن تبعیت کرد در واقع معنای صالت به 

 :ی عالمه مجلسی چنین است کهگفته

و معنى ذلک أن الصالة إذا کانت ناهیة عن المعاصی فمن أقامها ثم لم ینته عن المعاصی لم تکن صالته بالصفة التی 

وصفها اهلل بها فإن تاب من بعد ذلک و ترك المعاصی فقد تبین أن صالته کانت نافعة له و ناهیته و إن لم ینته إال بعد 

 زمان.
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سُولِ اللَّهِ ص أَنَّ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ کَانَ یُصَلِّی الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ یَرْتَکِبُ الْفَوَاحِشَ فَوُصِفَ ذَلِکَ لِرَ  رُوِیَوَ 

 1 فَقَالَ إِنَّ صَلَاتَهُ تَنْهَاهُ یَوْماً مَا فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ تَاب

وصف کردند،  (صلی اهلل) شود که این را برای رسول اهللاحش را مرتکب میخواند و فوآید نماز میجوانکی می

 فرمودند که صالت باالخره یک روزی او را نجات خواهد داد.  (صلی اهلل)حضرت

بینید بگویید که حتما همین نماز هم مثل گوید که نماز او نماز نیست، وقتی نماز کسی را مینمی (صلی اهلل)پیامبر

 را روزی نجات خواهد دارد.آب باریکه او 

 6 لَاتَهُ لَتَرْدَعُهوَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ فُلَاناً یُصَلِّی بِالنَّهَارِ وَ یَسْرِقُ بِاللَّیْلِ فَقَالَ إِنَّ صَ

 دارد.دی باز میگوید یعنی نماز او را از دزکند میی نمازخوانی که دزدی هم میدرباره (صلی اهلل)پیامبر

بینید روایات بعدی را نگاه کنید و مدّ بینید باید روایت اولی را ببینید و وقتی دیگران را میشما وقتی خودتان را می

 نظر داشته باشید.

مْ تُقْبَلْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْهُ صَلَاتُهُ عَنِ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَعْلَمَ أَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ أَمْ لَ

9الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْکَرِ فَبِقَدْرِ مَا مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ مِنْهُ.
 

 ی عنکبوت است.ی سورهاز آیه (علیهم السالم)های اهل بیتی این روایات گزارههمه

أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ یَتَکَلَّمُ الْقُرْآنُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ   عَنِ الْبَاقِرِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ 1 وَ رُوِیَ فِی الْکَافِی عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّافِ

خَلْق ٌ تَأْمُرُ وَ تَنْهَى قَالَ فَتَغَیَّرَ لِذَلِکَ ة ٌ وَ الضُّعَفَاءَ مِنْ شِیعَتِنَا إِنَّهُمْ أَهْلُ تَسْلِیمٍ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ یَا سَعْدُ وَ الصَّلَاةُ تَتَکَلَّمُ وَ لَهَا صُورَ

  اةَ فَقَدْ أَنْکَرَ حَقَّنَاءٌ لَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَتَکَلَّمَ بِهِ فِی النَّاسِ فَقَالَ وَ هَلِ النَّاسُ إِلَّا شِیعَتُنَا فَمَنْ لَمْ یَعْرِفِ الصَّلَ لَوْنِی وَ قُلْتُ هَذَا شَیْ

عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ   إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى  دُ أُسْمِعُکَ کَلَامَ الْقُرْآنِ قَالَ سَعْدٌ فَقُلْتُ بَلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْکَ فَقَالَثُمَّ قَالَ یَا سَعْ

 3للَّهِ وَ نَحْنُ أَکْبَرُ.لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ فَالنَّهْیُ کَلَامٌ وَ الْفَحْشَاءُ وَ الْمُنْکَرُ رَجُل ٌ وَ نَحْنُ ذِکْرُ ا
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پرسیدند  (علیه السالم)حضرت است که حتما اتفاق و بستری قبلش وجود داردکه براساس آن ایاین روایت به گونه

 نتیجه گرفتند که این فرد از ضعفاء شیعه است. (علیه السالم)که آیا این فرد قرآنی است؟ و حضرت

شیعه بودن خارج نکنید  حیّزها را از ی دینی دارند آنزندگی روزمرهها یک سری نواقصی در به صرف اینکه آدم

 توان گفت که باز ضعیف است ولی به هیچ وجه او را خارج نکنید.رود میمثال کسی کالس قرآن می

 کند.زند و صورت دارد، امر و نهی مینماز حرف می

گوید که آیا مردمی می (علیه السالم)کرد، امامترسد که اگر بگویم نماز صورت دارد مرا مسخره خواهد راوی می

و امام  کندز را ندیده باشد که امر و نهی میی ما صورت نماشود شیعهگویی شیعه ی ماست؟ مگر میکه برایشان می

 دهد که آیا به سَمعت برسانم کالمی از قرآن؟ بلی، ان الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر.ادامه می (علیه السالم)

 ذکراهلل داریم و یک ذکراهلل اکبر. یک

 یک تعریفی دیشب از نماز درآوردم که برای خودم که جالب بود.

کند. اگر کسی در تعریف گفتم قاعدتا صالت باید جنسش از کالم باشد. صالت قدرت کالم دارد که نهی و امر می

ی خدا امر و نهی ت و کالم از ناحیهی بنده دعاساست، کالم از ناحیه صحیح« کالمی است که...»گفت که صالت  

 است.

 شود.های معمولی بگویید که امر و نهی کالم است و فحشاء و منکر رجل هستند. کسی متوجه نمیاگر در کتاب

 کنیم.صالت اصالتش از باال به پایین است و ماییم که از پایین به باال دعا می

. و ایاك نستعین یید: ایاك نعبدخدا هست. شما باید ببینید و بعد بگواید که دهید یعنی از باال دیدهاینکه شهادت می

 ...!!!توانید آخر نماز بگویید السالم علینا.اگر نبینید که نمی

 (وَ نَحْنُ ذِکْرُ اللَّهِ وَ نَحْنُ أَکْبَرُ.) در نتیجه حقیقت نماز والیت است
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ت و این یعنی دید متفاوتی از نماز داشتن و یعنی این روایت بسیار مهم است زیرا که تعریف جدیدی از نماز اس

 ارتقاء سطح نماز در جامعه.

 00.02 فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ  أَنَّهُ قَالَ: ذِکْرُ اللَّهِ لِأَهْلِ الصَّلَاةِ أَکْبَرُ مِنْ ذِکْرِهِمْ إِیَّاهُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ یَقُولُ 01 رُوِیَ عَنِ الْبَاقِرِ ع

خواند باالتر است از ذکر خواند از اینکه مومنین او را بخوانند باالتر است، اینکه خدا ما را میمومنین را میاینکه خدا 

 ایشان خدا را.

 کند.کند و بعد انسان توبه میماهیت نماز شبیه توبه است یعنی اول خدا توبه می

 تواند رو کند.نکند بنده نمیکه اگر خدا رو  کندکند و بعد بنده رو میخدا اول برای نماز رو می

ترین ذکر کند، صالت شبیهکند و چون بنده یاد کرده خدا دوباره او را یاد میکند و بعد بنده یاد میاول خدا یاد می

 به توبه است.

ی خودش ذکر را به صورت افتد این است که نماز یک منسک یا ساختار است که متناسب با عرصهاتفاقی که می

 های وجود صالت است.بندی ذکر در مراتب و عرصهکند، صورتجاری میفرایندی 

آید به شکل خاصی ذکر را ذامراتب بندی ندارد ولی نماز میبا اینکه ذکر خودش معنوی است و قابلیت صورت

شود، ذکر شکل می غیرهآید رکوع و سجده و کند ولی ذکر ثابت است و بسیط و وقتی که در قالب نماز میمی

 نامیم.فته را نماز مییا

ی مراتب مکانی نماز و در هر جایی هم که باشید به واسطه دارددر تمام مراتب نماز وجود دارد، نماز مراتب زمانی 

 داریم.

 شود ذکر هم در مراتب متعدد خواهد شد.و چون نیازها متعدد می

و چشم دارد خوب است، نماز هم همین طور اگر بتوانیم برای نماز صورت در نظر بگیریم مثل انسانی که دست و پا 

 ند و به تبع کارکردی خواهند داشت.بندی دارهای نماز نسبت به هم سطحکند، تمام بخشاجزاء پیدا می

 توان نزول ذکر را درك کرد.اینکه بتوانیم ذکر را در مراتب مختلف ببینیم بهتر می
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پیشدستی  او شود ودریافت کرده است که آن صالت میمثل این است که یک مخلوقی زودتر رفته است و ذکر را 

 ایستد.شود و جلو میکرده است و امام شما می

 ما بایستی برای هر مرتبه از زندگی نمازی متناسب با آن داشته باشیم که داریم.

 کند.دار میپذیر و صورتی مهم این است که نماز ذکر را رویتنکته

لْوَیْلَ وَ الْوَیْلُ الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّینِ فَمَنْ تَرَكَ صَلَاتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَدْ هَدَمَ دِینَهُ وَ مَنْ تَرَكَ أَوْقَاتَهَا یَدْخُلُ ا  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

09.04 ونَالَّذِینَ هُمْ عَنْ صَالتِهِمْ ساهُ -فَوَیْل ٌ لِلْمُصَلِّینَ  وَادٍ فِی جَهَنَّمَ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 

 شود و کسی که اوقات نمازش را ترك کند دچار ویل خواهد شد.کسی که نمازش را ترك کند دینش منهدم می

ی ماعون گرفته شده است که ترك صالت یعنی کسی که تکذیب دین درواقع صالت عماد الدین است از سوره

 کند، و ترك اوقات سهو در نماز است.می

ی خودتان را رسید گزارهاید و دلتان قرص نیست و وقتی به روایتی میین گزاره رسیدهیعنی ممکن است که شما به ا 

 گویید.با اطمینان می

ءٍ یَسْأَلُهُ عَنْهُ  لُ شَیْحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یَأْتِی بِالْعَبْدِ فَأَوَّ  وَ قَالَ النَّبِیُّ ص

 .01الصَّلَاةُ فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّةً وَ إِلَّا زُخَّ فِی النَّارِ

 زخّ فی النّار یعنی پرت شدن در آتش.

امَانَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ أَخْزَاهُمْ وَ کَانَ لَا تُضَیِّعُوا صَلَاتَکُمْ فَإِنَّ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاتَهُ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ قَارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَ  قَالَ النَّبِیُّ ص

06.09 حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِینَ فَالْوَیْلُ لِمَنْ لَمْ یُحَافِظْ صَلَاتَهُ
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در حالی که  گیردگردد. ساهون نمازی که در حاشیه قرار میدر واقع سهو در نماز بیشتر بر ترك اوقات نماز برمی

 ریزی باشد.توانست حقیقت برنامهمی

01.03فْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِمَنْ تَرَكَ صَلَاتَهُ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ثُمَّ قَالَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ الْکُ  وَ قَالَ ص
 

مِنْ بَنِی آدَمَ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَیْهِ وَ أَوْقَعَهُ فِی لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ یَرْعَبُ   وَ قَالَ ص

 21.20 الْعَظَائِمِ

 شود.ترسد بر نمازهای پنجگانه و وقتی نمازش ضایع شود شیطان نسبت به او جرات دار میشیطان از بنی آدم می

است را هم شیعه و هم سنی ذکر  (صلی اهلل)است و روایاتی که از رسول اهلل (صلی اهلل)ر اکرماین روایات همه از پیامب

 اند.ترین سندها برایشان ذکر شدهاند و بهترین و متقنکرده

 دهد.تعریف نماز در روایات مختلف با اینکه به ظاهر یکی است ولی ساختارهای مختلفی به ما نشان می

 22.29أَ یَمُوتُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ مَجُوسِیّاً تَرَكَ صَلَاةً لَا یَرْجُو ثَوَابَهَا وَ لَا یَخَافُ عِقَابَهَا فَلَا أُبَالِیمَنْ   وَ قَالَ ص

 الیرجون هلل وقارا در سوره ی نوح و الیرجون هلل حسابا در سوره ی نبا مرتبط با این روایت است.

خوانید به ثوابش که نماز بود و نبودش فرق دارد، باید وقتی نماز می کند در حالیکسی است که نماز را ترك می

حج دارد باید بعد نماز ثواب را  911امید داشته باشید، به بودش یقین داشته باشید یعنی اگر گفتند این نماز ثوابش 

 ی یا مجوس بمیرد.کند که یهودی و نصرانبگیرید. کسی که نماز برایش فرقی ندارد، برایش فرق نمی
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هایی کنار دیگران باشد، مجوس یعنی آن یهود یعنی ساختار فرعون، نصرانی یعنی ساختاری از زندگی مهربانانه در

 دهند. که به قواعد غیبی در زندگی دنیایی بسیار اهمیت می

 شود.آور است و فرد برایش مهم نیست، ظلمات و نور برایش مساوی میسهو در نماز الابالی

 رَبِّ الْعَالَمِینَ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَکاً یُسَمَّى سَخَائِیلَ یَأْخُذُ الْبَرَوَاتِ لِلْمُصَلِّینَ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ مِنْ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

ا صَلَاةَ الْفَجْرِ أَخَذَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَرَاءَةً لَهُمْ مَکْتُوبٌ فِیهَا أَنَا جَلَّ جَلَالُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَ قَامُوا وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلَّوْ

 ا خَذَلْتُکُمْ وَ أَنْتُمْ مَغْفُورٌاللَّهُ الْبَاقِی عِبَادِی وَ إِمَائِی فِی حِرْزِی جَعَلْتُکُمْ وَ فِی حِفْظِی وَ تَحْتَ کَنَفِی صَیَّرْتُکُمْ وَ عِزَّتِی لَ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَرَاءَةَ الثَّانِیَةَ مَکْتُوبٌ لَکُمْ ذُنُوبُکُمْ إِلَى الظُّهْرِ فَإِذَا کَانَ وَقْتُ الظُّهْرِ فَقَامُوا وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلَّوْا أَخَذَ لَهُمْ مِنَ اللَّ

مْ حَسَنَاتٍ وَ غَفَرْتُ لَکُمُ السَّیِّئَاتِ وَ أَحْلَلْتُکُمْ بِرِضَایَ عَنْکُمْ دَارَ الْجَلَالِ فِیهَا أَنَا اللَّهُ الْقَادِرُ عِبَادِی وَ إِمَائِی بَدَّلْتُ سَیِّئَاتِکُ

أَنَا اللَّهُ الْجَلِیلُ الثَّالِثَةَ مَکْتُوبٌ فِیهَا فَإِذَا کَانَتْ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَامُوا وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلَّوْا أَخَذَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَرَاءَةَ 

أَبْرَارِ وَ دَفَعْتُ عَنْکُمْ جَلَّ ذِکْرِی وَ عَظُمَ سُلْطَانِی عَبِیدِی وَ إِمَائِی حَرَّمْتُ أَبْدَانَکُمْ عَلَى النَّارِ وَ أَسْکَنْتُکُمْ مَسَاکِنَ الْ

وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلَّوْا أَخَذَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَرَاءَةَ الرَّابِعَةَ مَکْتُوبٌ بِرَحْمَتِی شَرَّ الْأَشْرَارِ فَإِذَا کَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَقَامُوا 

ضِیَکُمْ وَ أُعْطِیَکُمْ وَ حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ أُرْفِیهَا أَنَا اللَّهُ الْجَبَّارُ الْکَبِیرُ الْمُتَعَالِ عَبِیدِی وَ إِمَائِی صَعِدَ مَلَائِکَتِی مِنْ عِنْدِکُمْ بِالرِّضَا 

 وَ جَلَّ لَهُمُ الْبَرَاءَةَ الْخَامِسَةَ مَکْتُوبٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مُنْیَتَکُمْ فَإِذَا کَانَ وَقْتُ الْعِشَاءِ فَقَامُوا وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلَّوْا أَخَذَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ

ا رَبَّ سِوَایَ عِبَادِی وَ إِمَائِی فِی بُیُوتِکُمْ تَطَهَّرْتُمْ وَ إِلَى بُیُوتِی مَشَیْتُمْ وَ فِی ذِکْرِی خُضْتُمْ فِیهَا إِنِّی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ غَیْرِی وَ لَ

نَادِی سَخَائِیلُ بِثَلَاثَةِ قَالَ فَیُوَ حَقِّی عَرَفْتُمْ وَ فَرَائِضِی أَدَّیْتُمْ أُشْهِدُكَ یَا سَخَائِیلُ وَ سَائِرَ مَلَائِکَتِی أَنِّی قَدْ رَضِیتُ عَنْهُم 

لْمُصَلِّینَ الْمُوَحِّدِینَ فَلَا یَبْقَى مَلَکٌ فِی أَصْوَاتٍ کُلَّ لَیْلَةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ یَا مَلَائِکَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لِ

 عَزَّ وَ مُصَلِّینَ وَ دَعَا لَهُمْ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِکَ فَمَنْ رُزِقَ صَلَاةَ اللَّیْلِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَامَ لِلَّهِالسَّمَاوَاتِ السَّبْعِ إِلَّا اسْتَغْفَرَ لِلْ

بَدَنٍ خَاشِعٍ وَ عَیْنٍ دَامِعَةٍ جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ مُخْلِصاً فَتَوَضَّأَ وُضُوءاً سَابِغاً وَ صَلَّى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِنِیَّةٍ صَادِقَةٍ وَ قَلْبٍ سَلِیمٍ وَ 

تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَدُ طَرَفَیْ  تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلْفَهُ تِسْعَةَ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فِی کُلِّ صَفٍّ مَا لَا یُحْصِی عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ

مَغْرِبِ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ کُتِبَ لَهُ بِعَدَدِهِمْ دَرَجَاتٌ قَالَ مَنْصُورٌ کَانَ الرَّبِیعُ بْنُ بَدْرٍ إِذَا حَدَّثَ کُلِّ صَفٍّ بِالْمَشْرِقِ وَ الْآخَرُ بِالْ

زِیلِ هَذَا الثَّوَابِ وَ عَنْ هَذِهِ نْ جَبِهَذَا الْحَدِیثِ یَقُولُ أَیْنَ أَنْتَ یَا غَافِلُ عَنْ هَذَا الْکَرَمِ وَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ قِیَامِ هَذِهِ اللَّیْلِ وَ عَ

 24.21الْکَرَامَةِ

                                                           
 .42 -40( أمالی الصدوق ص 0)  24

 214، ص: 93 بیروت(، ج -بحار األنوار )ط  21
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 ها توجه شود.ی نمازهای پنجگانه ذکر شده است که باید به تمثیلدر این روایت فلسفه

 گیرد. هایی برای مصلین میای دارد به نام سخائیل برای هر نماز ضمان نامههمالئکخدا یک 

-ای برایشان میخوانند، سخائیل امان نامهبرای نماز صبح و نمازشان را میشوند شود و مومنین بلند میوقتی صبح می

 گیرد که در آن نوشته شده: شما تحت کنف من هستید و نماز صبح را خواندید و تا ظهر حرزی دور شما خواهد بود

 خاصیت نماز صبح حرزیت و حفظیّت است()

ای خوانند پس سخائیل دوباره برای بنده امان نامهو نماز می ندگیرشوند و وضو میوقتی نماز ظهر شد و مومنین پا می

نماز )کنم و سیئاتشان را تبدیل به حسنات می من خدای قادر برای بندگانم هستم گیرد و در امان نامه نوشته کهمی

 ظهر تبدیل سیئات به حسنات است و حالت تبدیلی دارد(

ظهر و عصر حتی کافی است که حسّ کنید که دوباره قیام کردید  )تفکیک کنید بین نماز خوانیدوقتی نماز عصر می

 و وضوی جدید گرفتید(

خوانند و سخائیل امان نامه از از جانب خدا گیرند و نماز میکنند و وضو مینماز عصر که شد دوباره مومنین قیام می

نشین ابرار و در رام و شما را همآورد که در آن نوشته است که من خدای جلیلی هستم که بدن شما را بر آتش حمی

 )پس خاصیت نماز عصر پیروزی در جنگ با اشرار است( کنممقابل اشرار پیروز می

 نگاهی به عاشورا داشته باشید که بین ظهر جنگ بوده و در عصر پیروزی در مقابل اشرار را داریم.یک نیم

خوانند و سخائیل امان نامه از از جانب ه و نماز میشود باز مقدمات قیام و وضو را فراهم کردوقتی نماز مغرب می

ی من که از جانب شما آورد که در آن نوشته است که من خدای جبار متکبر برای بندگانم هستم و مالئکهخدا می

 اند از شما رضایت دارند و بر من حق است که در قیامت شما را راضی کنم آنچه که آرزوی شما بوده است.آمده

ی شود یک دورهای رشدی باشد، منیه و آرزوها که برای نماز مغرب است میهکه این نمازها دوره ممکن است

 رشدی.

ئیل امان نامه از از خوانند و سخاشود شود مصلّین باز مقدمات قیام و وضو را فراهم کرده و نماز میوقتی نماز عشا می

 های خودتان تطهیر ستم و غیر من خدایی نیست، در خانهآورد که در آن نوشته است که من اهلل شما هجانب خدا می



14 
 

 

جا آوردید. ای سخائیل و سایر مالئکه ی من شما کنید و به بیوت من بیایید، حق مرا شناختید و فرایض من را به

 ها راضی بودم و ... .شاهد باشید که من از این

 است. در واقع در آخر یک یوم یا یک دوره خدا به رضایت از بنده رسیده

ها داده است که خداوند مصلین را نماز خوانده و یک فراخوان به عرش داده شد: سخائیل ندایی در آسمان 1

 آمرزید.

. پشت سر او  ...ت و با چشم گریان و قلبی خاشع وکند. یک وضوی خوبی گرفی بعدی را وارد نماز شب میصحنه

 .داندصفوفی از مالئکه است که عدد آن را جز خدا نمی

 امید داشتن به صالت یعنی اینکه در نماز شب خودتان را تنها نبینید و صف به صف مالئکه را ببیند.

 گوید که با این همه روزهایی از دست رفت چه کار کنم؟در پایان روایت هم می

این روایت را با توانید این روایت در بحار بوده است و کدام یک از شما این روایت را تا کنون شنیده بودید؟ آیا می

 ای از این روایت خواهند کرد؟یک دستگاه فکری هضم کنید؟ به نظرتان مردم چه استفاده

اگر یک نگاه تحلیلی پشت این روایت نباشد، ممکن است که برداشت نادرست از آن بشود، این روایت باید تبدیل 

 شود.مازها داد برای مردم قابل استفاده میشود به نی اوقات نماز و توجهاتی که میشود و استفاده شود، فلسفه

ی نماز را به مردم یاد دهیم یعنی کند و برای اجرای این روایت در جامعه باید رزومههر نمازی یک رزومه پیدا می

شود پس نصرت و صف شدن مالئکه از آنِ ها داریم نماز شب توصیه میمثال اگر نیاز به ناصر و نصرت در مسئولیت

 ست.نماز شب ا

اگر فردی بالغ بود و تحت تعالیمی به او یاد دادید که نماز شب بخوانند )که برخی هستند که در کنار نمازهای 

های ی بلوغ دورهی بلوغ را خواهیم داشت. نماز شب چرخهپنجگانه نماز شب را دارند( خیلی زودتر تکمیل چرخه

 کند.رشد را تسریع می

-توانند حضوری پر رنگها میمالئکه حضور دائمی در زندگی انسان دارند و اینخود این صحبت که یک سری از 

 شود.های مختلف باشند بسیار مهم میها و عرصهتواند در جنبهرنگ می تر داشته باشند و این حضور پر
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د، اگر ما شوهای مختلف را شامل میصف از مالئکه یعنی تمایز قلمروها و ساحت 3گوید که در نماز شب وقتی می

جنبه یا عرصه را درك کند علمش  3ای این که هر دانشمندی از ما در هر جنبه یم و فکر کنیمبه سمت این قضیه برو

 گسترده خواهد شد.

نماز دستگاه علم آفرین و تمایز بخش است، مصلّین یعنی کسی که دستگاه رویش نصب است فرقی ندارد که مادر 

 شود.صه و قلمروه متفاوت میباشد یا رهبر جامعه یا... . عر

های مختلف تاکید شده است، مثل این است که نماز دستگاه شدت در بحث حضور مالئکه با عنوانروایات نماز به 

 آورید.فرود آمدن مالئکه است، یعنی ساختاری دارید که با آن مالئکه را از عرش به فرش می

شود، یعنی هر ی آن نیاز میکند که نماز ظهر پاسخ دهندهجاد میی بین نماز صبح تا ظهر یک نیازی در شما ایفاصله

 نمازی پاسخگوی نیاز ماقبلش است.

 کند که هر کدام برایتان فوایدی دارد. دارید اقتضائاتی برایتان ایجاد می بقیه رااینکه شما نماز صبح و ظهر و 

ی نماز دو رکعتی اضافه شده است؟ بله قاعدهی نماز دو رکعتی بودکه چرا رکعات نماز متفاوت است؟ آیا پایه

 اند.است. خود این تعداد رکعات هم یک سری اسراری دارد که در روایات آورده

% را بفهمید، به هر حال هر کسی که نماز صبح بخواند در  1 فقط هاشما از اقتضائات هر کدام از نمازممکن است که 

 و یعنی علم او به این نکته موجب قدرتمندی بیشتر او خواهد بود.شود حرز خواهد بود ولی اگر بداند بهتر می

شویم. جنسش تجرّد است، مثل قانون است، و ما با اتصال به مالئکه از نور علم برخوردار می جنس مالئکه علم است

 مثال قانون جاذبه که تجرّد دارد و هست.

شویم و انسان جنسش کرامت است و در مت قائل نمیی اشکاالت ما از این است که برای انسانیّت خودمان کراهمه

فروشد و با اجنه و می را به ثمن بخسداند خود ها را نمیطبعش هم نشینی با مالئکه نوشته شده است و چون این

 ... .کند وشیاطین ارتباط پیدا می

های را با احکام و حجت برای اینکه ارتباط انسان با مالئکه با توهم مخلوط نشود راهش این است که دریافتش

 بیرونی انطباق دهند، باید سعی کنید که ظرفیت داشته باشید زیرا فهم و علم پیدا کردن نیاز به ظرفیت دارد و راهش 
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زنی سازی یا برجکای دارند که ظرفیتمالئکه (علیهم السالم)است و اهل بیت (علیهم السالم)تنها توسل به اهل بیت

 کند.می

زنند یعنی اگر چیزی را دریافت کردند نباید ای هستند که از احکام جلو مینیاز به تقوا دارد، و عده بودن با مالئکه

 غیبت را زیر پا بگذارد و هر چه فهمیدند را بگویند، باید کنترلشان را زیادتر کنند.

برای اینکه بفهمید که مالئکه اگر نتوانستم در مقابل شرّ آن را دفع کنم این است که سخائیل به من برات نداده باشد. 

 اند یا نه باید به تبعات بعدش دقت کنید.نازل شده

-ترك اوقات یعنی اینکه انسان برخی نمازهایش نماز است و برخی مواقع نمازش نماز نیست. یعنی اینکه انسان می

 شود.اش نازل نمیتواند برخی از نمازهایش را با سهو بخواند که مالئکه

ویید صالت، بعد صالت خدا، بعد صالت مالئکه و بعد صالت بنده و بعد مکان بنده، صلوات، کتاب گشما وقتی می

 .ای تعریفی از صالت داشته باشید که همه را پوشش دهد... باید به گونهی صالت وموقوت و اقامه

ای را به نسبت خودش هر واژهخود اینکه شما یک کلمه را بتوانید از قرآن معناشناسی کنید نیاز به ابتکار زدن دارد، 

 شود. را باید با چه ابتکاری بیاورید مهم می

شود بیاییم رسید: وقتی گفتیم که نماز با مراتب تعریف میاگر کسی بتواند اینگونه حرکت کند به بهترین معنا می

 شود ذکر که معنا را قرار دهیم.ببینیم که شبیه ترین چیز به نماز که مراتب دارد می

اند. یکی بحث دعا که حقیقت یکی بحث مراتب داشتن و یکی بحث ذکر و رحمت که حقیقت جاری در نزولپس 

 ی رحمت است.جاری در صعوداند و یکی بحث کالم که مبدع و خالق مراتب و جاری کننده

که فقط به  ها را از دارای مراتب بودن درآوردم که در آن حرکت از باال به پایین است. یعنی کافی استمن این

بدانید که سیستم  کنیم.های صعودی و نزولی را استخراج میوجود مراتب برسیم و با تحلیل عقلی سایر حرکت

 معنایی نماز را باید از ذامراتب بودن بگیرید.

 .صحبت خواهیم کرد ...ها وراجع به چیستی مراتب و چگونگی هی آیندهفته
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های ریزیهای اجتماعی و برنامهشان را فعال کنند و دغدغهنماز شبافراد ی عملیاتی این جلسه این است که برنامه

 شان را بعد نماز شب بگذارند.اجتماعی

 

 

 

 

تعجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 


