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  مقدمه
 از رتبه هر در کس هر که جا آن تا نيست پوشيده معرفتي اهل هيچ بر نماز در قلب حضور جهت نمازگزاراننگراني 

 حضرات خاص اصحاب جز را نماز حق که دارد قبول و داند نمي کامل را خود زمينه اين در باز باشد، هم معنويت

 نماز که آن حال و. است ميسر همام امامان آن خاصه عنايت با هم آن و آورد جا به تواند نمي کسي السالم عليهم معصومين

 صورت، اين غير در که شود رعايت بايد که است اعمالي و آداب آن پيکر و ظاهر که است باطني و ظاهري بعد دو داراي

 اندازه به نماز در فرد هر بهره و آيد مي دست به قلب حضور با است نماز حقيقت و روح که آن باطن و است باطل نماز

 االبواب باب و اعمال گنجينه کليد».: است فرموده زيبا چه فرزانه عارف آن اهلل رحمه خميني امام که است او قلب حضور

 ساقط اعتبار درجه از عبادات جميع آن بدون و شود مي انسان بر سعادت باب فتح آن، با که است قلب حضور سعادات، همه

   «.گردد مي
 شده تنظيم پاسخ و پرسش صورت به که باشد مي رباني اولياي بلند و زيبا مطالب و نظرات از برگرفته حاضر کتاب محتواي

 او غير از دل و شسته دنيا حب از دست که ها همان هستند، «دائمون صالتهم في» خود که است کساني آن از پاسخ. است

   خالي
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 فرياد عروج اوج در قنوت در است توحيدي قعودشان و قيام اند، نشسته عشق سجاده بر و اند گرفته بندگي وضوي اند، کرده

 :  زنند مي
   «العالمين رب هلل مماتي و محياي و نسکي و الصالتي ان»
  

  تو با من که بود آن غرض نماز ايناز 
   نگذارم باز تو فراق درد حديث

  
  تو بي من که بود نمازي چه اين گرنه و

   بازارم به دل و محراب به روينشسته 
  

 همه رتشحض خاصه و ويژه عنايات و «عج» عصر ولي حضرت توجهات سايه در تا خواستارم متعال خداوند از پاياندر 

 .  سازد رهنمون الهي هديه اين عميق معارف فهم به و گردانيده موفق نماز باطني و قلبي آداب رعايت به را نمازگزاران ما
   التوفيق اهلل من و

   قم مقدسشهر 
   آبادي علي لک مهدي
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 پاسخ هایي از عالمان وبزرگان وادي توحيد

 

 شهيد ثاني

 

 گيرد مي انجام صورت چه در نماز در قلب حضور دایجا راه بهترین
 و افکار اين هجوم دفع براي است آشفته و پراکنده افکار هجوم با جدي مبارزه خاطر توجه و قلب حضور ايجاد راهبهترين 

 علل بايد لذا گردد مي قلب توجه مانع و آورد مي فشار انسان به پراکنده افکار زيرا نيست آنها هاي انگيزه دفع جز راهي اوهام

 .  داخلي - 1. خارجي - 9: است نوع دو افکار اين هجوم علل. برد بين از و يافت را آن اسباب و
  افکار تشتت خارجي عوامل
 و ها ديدني اين. شود مي ظاهر ديده مردمک بر که اشکالي يا و رسد مي گوش به که است اصواتي مانند خارجيامور 

 چيزي از را او تا کنند مي جذب خود سوي به را وي افکار بگيرند قرار انسان شنيد و ديد معرض در که هنگامي ها شنيدني

   ديگري موضع به موضوعي از و اي شاخه به اي شاخه از چيزي به
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 انسان و کنند مي تداعي را ديگري موضوعات،موضوعات اين از برخي آنگاه دارند وا آنها درباره انديشيدن به و دهندسوق 

 .  دارند مي وا دراز و دور افکار به را
 بيشتر ولي شود نمي اوهام دستخوش و ايستد مي کوه چون افکار اين هجوم برابر در دارد عالي همت و قوي اراده که کسي

 جا يک را خود متخيله نيروي توانند نمي و شوند مي اوهام و افکار دچار هستند محروم همتي و اراده چنين از که مردم

 نماز تاريک خانه در مثاًل. ببرند بين از را افکار اين عوامل و اسباب افکار، اين هجوم با مبارزه براي بايد آنها. کنند متمرکز

 ديدگاهشان که بخوانند نماز ديوار نزديکي در يا و کنند دور خود چشم جلو از کند مي مشغول را انسان فکر آنچه بخوانند

 .  نباشد آنها ديد معرض در يچيز و باشد محدود بسيار
  افکار تشتت داخليعوامل 

 افکارش که کسي زيرا است تر سخت نيز آن با مبارزه لذا و است شديدتر آن خارجي علل از افکار تشتت داخلي علل

 پرد مي اي شاخه به اي شاخه از افکارش مرغ و گسسته هم از ارتباطش رشته و شده زندگي اقيانوس سهمگين امواج دستخوش

 براي گرفته جاي دل در آنچه که زيرا، کند نمي پيدا تمرکز نقطه يک در افکارش و بخشد نمي سودي را او ديده، بستن فرو

 .  است کافي خاطر پراکندگي
 وادار نماز مطالب معناي فهم به را خود نمازگزار که است اين راه ترين مناسب افکار تشتت داخلي عوامل با مبارزهبراي 

 تا سازد مشغول آن با را خود انديشه و کند تامل آن روي و بفهمد را آن دقيق معناي راند مي زبان به که مطلبي هر تا کند

 .  نگيرد جاي دلش در پراکنده افکار
  



 [ 91 صفحه] 
  

 فموق و محشر هاي عرصه در ايستادن و کند آخرت ياد االحرام تکبيرة از پيش که است شايسته معني اين تقويتبراي 

 از را دلش و کند بازگو خود با را رستاخيز روز همگاني وحشت و هول و اکبر فرياد و ناله و آورد ياد به را کتاب و حساب

 چيزي که ندهد اجازه و شود نماز وارد گفته االحرام تکبيرة حالي چنين در و گرداند خالي پراکنده افکار و دنيوي مطالب

 .  است خاطر تسکين و دل آرامش تحصيل راه اين .سازد مشغول را آن تا شود قلب وارد
 آن و. بخشکاند را ها اضطراب ريشه تا کند استفاده موثرتري داروي يک از است الزم نشود آرام دلش مسکن اين با اگر اما

 آن ههم که يافت خواهد در کامل انديشه از پس بينديشد نيک کنند مي مشغول را او قلب که مسايلي مورد در که است اين

 او براي که است مهمي ظاهر به کارهاي دارد مي باز قلب حضور از را او و کند مي متوجه خود به را او ذهن که چيزهايي

 براي را خويش نفس آنگاه است، او نفساني هاي خواسته و فاني جهان با ارتباط در آنها همه ولي است، کرده جلوه اهميت با

 که بداند و گردد کنده ها رابطه اين ريشه و شود گسسته پيوندها اين رشته تا کند توبيخ و سرزنش ها دلبستگي و ها خواسته اين

 ابليس که است ابليس لشکريان از و دين ضد ستايد مي باز او از را قلب حضور و دارد مي باز نمازش از را او که چيزي هر

 .  نداد راه دل در را او هاي وسوسه هرگز و کرد بيرون تن کشور از را او بايد و است آدم بني بزرگ دشمن

 

 ببندد را خود هاي چشم خواندن نماز حال در انسان شود مي آیا
 انتخاب را بستن فرو چشم بگيرد را خود افکار تشتت جلو تواند مي ديگر راهي از که مادامي انسان که است شايستهالبته 

  نکند
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 کردن نگاه از و بدوزد اش سجاده و مهر به را چشمش و کند نماز باز چشم با است خويش انديشه مراقب که اين عين دربلکه 

 به کردن نگاه زيرا. بندد فرو ديده ناچار به ماند فرو وظيفه انجام از باز چشم با که صورتي در فقط بپرهيزد خود پيرامون به

 نگاه وسيله به آنچه شود افکار پراکندگي موجب نکرد نگاه که موردي در ولي است مستحب چه اگر قيام حال در سجده محل

 فرو را خود ديدگان و بپوشد چشم استحبابي وظيفه اين از ناچار به است بيشتر اهميتش مستحبي کار اين از دهد مي دست از

 .  بندد

 

 باشد چگونه باید نمازگزار ذهن و حواس
 متعال قادر خداي برابر در که کند مجسم خود ذهن در است دوخته سجده محل به ديده و ايستاده نماز براي کههنگامي 

 درون از آنها ولي. )بينند مي را او نيز ديگران چه اگر است آگاه گذرد مي دلش اعماق در آنچه از و بيند مي را او که ايستاده

 .(  کنند دفع او از را ضرري يا کنند جلب او سوي به را خيري توانند نمي و نيستند آگاه او

 

 باشد بيشتر خداوند به ما توجه تا کنيم مجسم خود ذهن در را معاني چه نماز الح در
 را او نيز خداوند است ممکن بگرداند متعال خداي از را دل روي اگر که کند مجسم خود ذهن در را معني اين بايدنمازگزار 

 .  کند سلب او از را عبادت و ورحض توفيق و سازد دور خود قرب مقام از را او و نمايد محروم اش واسعه رحمت از
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 آیت الحق سيد بن طاووس

 

 باشد بيشتر خداوند به ما توجه تا کنيم مجسم خود ذهن در را معاني چه نماز حال در
 ار او نيز خداوند است ممکن بگرداند متعال خداي از را دل روي اگر که کند مجسم خود ذهن در را معني اين بايدنمازگزار 

 .  کند سلب او از را عبادت و حضور توفيق و سازد دور خود قرب مقام از را او و نمايد محروم اش واسعه رحمت از
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 باشد چگونه لحظه آن در ما فکر بندیم مي قامت که هنگامي نماز به ورود وقت در
 مشغول که بداني و باشي سخن اين معاني فهم فکر در شوي مي خدا با گفتن سخن مشغول و گويي مي اکبر اهلل کههنگامي 

 .  باشي صادق( اکبر اهلل) آن گفتن در بايد نيز و عادت، طبق بر و غفلت حال با تلفظ صرف نه هستي عبادت
 به عقلت نزد در و دل در جالله جل خداوند اينکه يعني باشد خداوند عبادت تو گفتن تکبير بايد: گفتم که سخنم اين معناي

 اين از مقصودت نتيجه در و باشد عظيم و بزرگ فرموده عنايت تو به کاملش صفات و ذات شناخت از خدا که اي ازهاند

   اعتقادي
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 .  است عبادت سزاوار او که لحاظ آن از باشد او عبادت تنها گفتن اکبر اهلل از مرادت و داري خداوند عظمت به که
 اهلل وقتي که اي گونه به باشد موافق گفتارت با کردارت که است آن مقصودم باشد راست تو گفتن کبرا اهلل: گفتم اينکه اماو 

 تو نيت و نفس و عقل و قلب در جالله جل خداوند از بزرگتر چيزي يعني. باشد سازگار ظاهرت با باطنت گويي مي اکبر

 حضور با را آن بتواني تا نسازد مشغول را تو حال آن در چيز هيچ و نبوده او از عزيزتر تو نزد چيز هيچ و نداشته وجود

 .  کني ادا قلب

 

 کند مي کفایت کنيم متوجه عالم پروردگار به نماز در را قلب آیا
 عبادت يعني اند شده آفريده که چيزي براي نيز جوارح و اعضا باشد داشته جالله جل خداوند به توجه و اقبال کلي به قلباگر 

 فرمانبر و فرمانروا مانند قلب با بدن اعضاي رابطه زيرا کنند مي اقبال و توجه جالله جل خداوند بر حق حضرت پرستش و



 پايان هنگام تا و شد خواهد حاضر نماز در خدا به آورندگان روي مانند شود نماز وارد حالت اين با نمازگزار اگر و است

 .  شد خواهد کامياب و رسيده است حقيقي نماز خواندن که خويش آرزوي به داشته استمرار قلب حضور حالت بر نماز

 

 اي توصيه چه شما آورد مي جا به آنگاه و بيند مي سنگين خود بر را نماز کسالت حالت با نمازگزاري

 فرمایيد مي
 مراجعه قرآن به است الزم داند مي سنگين خود بر را نماز که است کسي مانند نماز انجام براي قيام حال در نمازگزاراگر 

   ايستند مي نماز به تنبلي و اکراه و کسالت حالت با که را کساني حال و کند
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 براي چگونه آمد مي نزدش به اش عالقه و احترام مورد شخص نماز اين در حضور از پيش اگر که بيانديشد خود با وبنگرد 

 خداوند که بداند بايد صورت اين در پس. نمود مي اقبال و توجه او به سنگيني و تنبلي احساس بدون و خاست مي بپا او احترام

 !  بدتر اين از هولناکي زيان و خطر چه و است تر پست بندگانش از اي بنده از او، نزد در محققًا جالله و جل

 

 باشد چگونه حالش گوید مي را رکوع تکبير وقتي بنده است شایسته
 و داشته قلب حضور و نموده رکوع خضوع و خاکساري و ذلت حالت با گويد مي را رکوع تکبير وقتي بنده که استشايسته 

 با بندگي، و ذلت حال در نتيجه در و نمايد مي عبادت است او آخرت و دنيا مالک که را خداوندي رکوع در که باشد اين نيتش

 و عزيز( تو پيش در و) داري مي دوستش که را کسي گاه هر: که است گفته نيکو چه و شود روبرو الهي کامل جالل

 .  بنما خداحافظي وي با و گفته بدرود او وصل بر پس ننمودي خاکساري و ذلت او براي تو و بود سرافراز

 

 است چگونه احوالش باشد نداشته قلبي توجه نماز سجده در کسي اگر
 در قلب حضور بدون خويش، واليم عبادت يادآوردن به بدون سجده، ظاهر آداب مراعات با تنها و عادت روي ازاگر 

 گردانده روي خويش معبود و مالک از يا و نموده بازي اش سجده در که بود خواهد کسي مانند آورد، جا به سجده او پيشگاه

 .  است کرده ريشخند و استهزاء را او يا
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 حکيم متاله فيض کاشاني

 



 است شده ذکر نماز در قلب حضور و خشوع بودن شرط قرآن آیات در آیا
 :  که است متعال خداوند فرموده آنها جمله از است بسيار احاديث و آيات در قلب حضور و خضوع بودن شرط ادله کهبدان 

 ياد و ذکر ضد غفلت و است وجوب براي ظاهرًا «اقم» امر فعل. دار پا به من ياد براي را نماز [ 9] «لذکري الصالة اقم»

 باشد داشته بپا خداوند ياد و ذکر براي را نماز است ممکن چگونه است توجه بي و غافل نمازش همه در هک کسي لذا باشد مي

 :  فرمايد مي که خداوند قول نيز و
 :  آيه نيز و دارد تحريم بر داللت آن ظاهر و بوده نهي بر مبني مباش غافالن از و [ 1] «الغالفين من تکن ال و»
 علت همين و است نماز به ورود از مستان نهي علت بيانگر گوييد مي چه نماز در که بدانيد تا [ 8] «تقولون ما تعلموا حتي»

   دنيوي افکار و خود هاي وسوسه و مقاصد در غرق که غافلي انسان در
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 .  است ثابت و شايع نيز باشد مي

 

 . 11 آیه طه، سوره[ 1]
 . 131 آيه اعراف،سوره [ 1]
 . 18 آيه نساء، سوره[ 8]

 

 فرمایيد بيان را است آمده اکرم پيامبر از نماز در قلب حضور درباره که احادیثي از تعدادي لطفاً
 فروتني و ذلت اظهار نماز که نيست اين جز [ 9] «تواضع و تمسکن الصالة انما»: فرمودند اله و عليه اهلل صلي خداپيامبر 

 .  است
 آن ندارد باز گناه و منکر و فحشا از را او نمازش که کسي: فرمود که است حضرت آن ولق قلب حضور ادله جمله از نيز و

 و فحشا و معصيت انجام از مانع غافل شخص نماز که است روشن و سازد نمي او نصيب چيزي خداوند، از دوري جز نماز

 حضرت آن مقصود و نيست تعب و رنج جز نمازش از او بهره که نمازگزاري بسا چه: است فرموده نيز و نيست منکر

 .  [ 1]. نيست اي بهره فهميده را آنچه جز نمازش از بنده براي: است فرموده نيز و است توجه بي و غافل که است نمازگزاري

 

 . 111 ص ،2 ج ترمذي، سنت ،161 ص ،1 ج احمد، مسند[ 1]
 . اللئالي عوالي از نقل به ،111 ص ،9 ج الوسائل،مستدرک [ 1]

 

 است شده توجه و تاکيد نماز باب در اندازه این تا عبادات بين در قلب حضور وعموض چرا
 شود گفته غفلت با که سخني و کند مي نياز و راز خدا با نماز حال در نمازگزار آمده احاديث و اخبار در که گونههمان 

 نفس هواي با مخالفت آن اداي صرف شود ادا غفلت حالت در زکات المثل في اگر که اين توضيح. نيست نياز و راز ترديد بي

   مقهور را آدمي نيروهاي روزه همچنين. است سخت و گران نفس بر آن تحمل و
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 مقصود نيز غفلت صورت در که نيست بعيد رو اين از شکند مي هم در است شيطان خدا دشمن ابزار که را ها هوس وکند  مي

 .  باشد هآمد دست به آنها انجام از شارع
 است رنج و درد تحمل مستلزم که دارد الزم مجاهداتي و است فرسا طاقت و سخت آن اعمال که حج است گونه همين به

 نشستن و برخاستن سجود، رکوع، قرائت، ذکر جز چيزي نماز در ليکن باشد نداشته يا باشد داشته قلب حضور انسان خواه

 .  ندارد وجود
 در زبان تا اصوات، و حروف اداي يا و است مناجات و خطاب آن از مقصود يا است خدا با نياز و راز و گفتگو که ذکراما 

 پرداخت مشقت در قلب و حج، سختيهاي در بدن و شوند مي آزمايش شهوت و معده روزه در که همچنان شود آزمايش عمل

 آسان خيلي عاقل براي گويي بيهوده به بانز دادن حرکت اما و گيرد مي قرار امتحان مورد است مردم معشوق که مال زکات

 و دهند مي تشکيل را گويش و نطق که است حروفي ذکر از مقصود بلکه. نيست آزمايش و است عمل که اين حيث از است

 که باشند ضمير بيانگر توانند مي زماني و کنند بيان است آدمي ضمير در آنچه که آيند مي شمار به گويش و نطق زماني آنها

 .  باشد داشته وجود قلب رحضو
 قصد چنانچه و دانست الهي هدايت به توجه را آن توان مي چگونه باشد غافل «المستقيم الصراط اهدنا» گفتن در دل اگر و

   چه او براي غفلت حال در زبان دادن حرکت باشد نداشته دعا و تضرع
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 من که کند ياد سوگند کسي اگر حتي بود اذکار مورد در شد گفته که اينها .باشد کرده عادت آن به که ويژه به دارد زحمتي

 سوگند آنها براي که را آنچه سپس و خواست خواهم حاجتي او از و ستود خواهم را او و آورم مي جا به را فالني شکر

 کرده ياد سوگند آن براي هآنچ اگر همچنين. است نشده فارغ سوگند اين از او ذمه شود جاري او زبان بر خواب در خورده

 نيامده بيرون سوگند عهده از باز نبيند را او و است حاضر وي که نداند او ليکن باشد حاضر شخص آن و بگويد تاريکي در

 اگر و آيد نمي حساب به وي با گفتگوي و نيست او به خطاب وي سخنان نيافته حضور قلبش در او که زماني تا زيرا است،

 از خياالت و افکار در رفتن فرو سبب به وي ليکن باشد حاضر نيز شخص آن و آورد زبان به روشن روز در را کلمات آن

 وفا خود سوگند به نيز صورت اين در باشد، نداشته را او به خطاب قصد کلمات آن گفتن موقع در و بوده غافل او حضور

 .  است نکرده
 باشد مي وي مخاطب هنگام اين در که است خدا درگاه به تضرع و عاد و خداوند ثناي و حمد ذکر، و قرائت از هدفشک  بي

 مخاطب از کلي به او بلکه کند، مي مشاهده دل به نه و بيند مي چشم به را او نه است، غفلت حجاب را او قلب که حالي در و

 چه است، دور به ارعش مقصود از کلي به حالت اين و است جنبش در عادت حکم به او زبان تنها و باشد مي غافل خود

 طور به است، داده قرار قلوب در ايمان هاي ريشه تحکيم و پروردگار ذکر تجديد و دلها زنگار زدودن براي را نماز خداوند

 .  کرد انکار توان نمي را فعل از آن بودن متمايز و نطق در را ويژگي اين خالصه
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 است نماز صحت شرط قلب حضور آیا
 .  است مخالفت فقيهان اجماع با گردد، حکم نماز بطالن به آن فقدان با و شود دانسته نماز صحت شرط قلب حضوره چنانچ
 .  اند ندانسته شرط االحرام تکبيرة گفتن هنگام به جز را قلب حضور آنها چون

 طريق و ها دل در آنچه بر و کنند نمي تصرف مردم باطن در فقيهان شده گفته ديگر جاي در که گونه همان است اينپاسخ 

 نظر از اعمال ظواهر که طور همان. کنند مي حمل جوارح و اعمال ظاهر بر را احکام ظواهر بلکه ندارند نظر است آخرت

 از رو اين از رساند مي سود آخرت در که است چيزي نماز در قلب حضور اما است کافي تعزير يا قتل سقوط براي حاکم

 .  است خارج فقه حدود



 آيات آيا که کنيم مراجعه شرعي ادله به قلب حضور به نماز صحت بودن مشروط مورد در که است اين حق: گويد مي غزالي

 و دهند انجام را آن بتوانند مردم همه که باشد حدي در بايد فتوا ظاهري تکاليف در. است شرط اين وجود نمايانگر اخبار و

 از اندکي تعداد جز مردم جميع زيرا باشند، داشته قلب حضور خود مازهاين همه در که کرد شرط مردم بر نيست ممکن

 را نام اين بتوان که حد آن تا را قلب حضور ناگزير داد قرار فراگير شرطي را آن توان نمي چون بنابراين. ناتوانند آن انجام

 تکبيرة گفتن زمان آن براي را لحظه سزاوارترين و اند داده قرار شرط يابد، تحقق لحظه يک در چند هر کرد اطالق بدان

 .  ايم کرده بسنده مقدار همين به تکليف اين اجراي در رو اين از اند دانسته االحرام
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 کرده ترک کلي به را نماز که نباشد کسي حال مانند است توجه بي و غافل نمازش همه در که کسي حال اميدواريم همه اين با

 آن. است ساخته حاضر آن براي را دل لحظه يک در چند هر و کرده اقدام عمل دادن انجام به نسبت ظاهر به او زيرا است،

 که عملي اندازه به ليکن است، باطل خداوند پيشگاه در نمازش چه اگر خوانده نماز وضو بي فراموشي روي از که کسي

 .  شود مي داده او به پاداشي عذرش و قصور قدر به و داده انجام
 گرفت پيش در را احتياط راه توان مي گردد، خطرناک و دشوار کار و کند پيدا تعارض اميد و بيم موجبات گاه هر رو ايناز 

. کرد مخالفت اند، داده فتوا غفلت حال در نماز صحت به که فقيهان با توان نمي حال اين با کرد اختيار را سهلي طريق يا و

 غفلت که داند مي است دريافته را نماز اسرار که کسي اما فتواست هاي ضرورت از اين شد بيان اين از پيش که چنان زيرا

 .  است آن ضد

 

 ببرید نام را شود مي کامل آنها به نماز که باطني معاني لطفا
[ 9] قلب حضور: از عبارتند که آورد گرد عنوان شش در را آنها توان مي ليکن است شده باطني معاني از بسياريتعبيرهاي 

 .  [ 1] شرم و [ 1] اميد، [ 1] هيبت، [ 8] تعظيم، [ 1] تفهم، 
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 . ندارد حضور کني مي قصد که جایي در جز و است دستورات تابع دل: قلب حضور[ 1]
 . سخن معناي فميدنتفهم: [ 1]
 . او عظمت و جال شناختن مخاطب، بزرگداشت و شمردن بزرگتعظيم: [ 8]
 . مخاطب بزرگداشت از برخاسته يميبهيبت: [ 1]
 . مخاطب از خوبي و خير داشتن انتظاراميد: [ 1]
 . تعالي باري شناخت از عجز داشتن و عبادت در کوتاهي احساسشرم: [ 1]

 

 شود مي قلب حضور باعث چيز چه
 قصد که جايي در جز و است تو تصميم و عزم تابع دلت همواره زيرا است همت و اراده قلب، حضور حصول سبب کهبدان 

 حاضر نخواهد چه و بخواهد چه دل کند، مشغول و متوجه خود به را تو امري که زمان هر و يابد نمي حضور کني مي

 نيست آن سبب به نشود حاضر نماز در اگر دل. است مفطور و مجبول بدان و شده آفريده گونه همين به قلب زيرا. شود مي



 رو اين از. است کرده پيدا حضور داده قرار خود همت وجهه را آن نمازگزار که دنيا امور از يکي در بلکه نشسته بيکار که

 .  کند خود نماز متوجه را اش اراده و همت همه نمازگزار که نيست اين جز درماني و راه قلب حضور تحصيل براي

 

 کند مي نماز متوجه را اش اراده و همت همه نمازگزار زماني چه
 عمل اين به وابسته( نهايي هدف به رسيدن) مطلوب هدف به وصول بداند که شود مي نماز متوجه او دهارا و عزمزماني 

 به رسيدن وسيله نماز و است دنيا از پايدارتر و بهتر آخرت که است اين به تصديق و ايمان از عبارت مطلوب، هدف و است

 حاصل نماز در قلب حضور دو اين مجموع از گردد، ودهافز حقيقت اين بر آن پستي و دنيا حقارت به علم چون و است آن

 .  شود مي

 

 چيست نماز در قلب حضور عدم علت
 بايد نداري، قلب حضور است او دست در زيان و سود نوع هر و ملکوت و ملک که شاهان شاه با نياز و راز هنگام بهاگر 

 .  است ايمان ضعف تنها آن علت که کني يقين
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 مه مهدي نراقيعال

 

 بخوانيم نماز چگونه
 گزارم مي نماز که جايي به و سازم مي وضو آيد در نماز وقت چون: گفت: پرسيدند نمازش چگونگي درباره بزرگياز 

 و دهم مي قرار خود ابروان ميان را کعبه و ايستم مي نماز به سپس گيرد آرام جوارحم و اعضا تا نشينم مي قدري روم مي

 به سر پشت در را مرگ فرشته و چپ طرف در را جهنم و راست طرف در را بهشت و بينم مي خود گام زير در را صراط

 را قرآن و گويم مي االحرام تکبيرة و گيرم مي قرار بيم و اميد ميان پس است من نماز آخرين اين که پندارم و آورم مي نظر

 را چپ قدم پشت و نشينم مي چپ ران بر و روم مي سجده به عخشو با و نمايم مي رکوع فروتني با و کنم مي قرائت شمرده

 .  نه يا شده قبول نمازم که دانم نمي و کنم مي تمام را نماز اخالص با و دهم مي قرار ابهام بر را راست قدم و سازم مي فرش

 

 شوند مي تقسيم دسته چند به نماز در مردم
 .  ندارند قلب حضور لحظه يک که ليحا در برند مي پايان به خويش نماز که غافالني. 9
   ديگر بخشي در و غفلت خود نماز از بخشي در که کساني. 1
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 آنها مراتب و مختلفند ديگري بر يکي فزوني و غفلت و قلب حضور زيادي يا کمي حسب به نيز اينها و دارند قلب حضور

 .  است نامتناهي
 و همت همه و دارند قلب حضور خود نماز همه در بلکه نيست غايب اي لحظه دلشان و نندک مي تمام را خود نماز که آنان. 8

 بيرون السالم عليه اميرمومنان ما موالي که چنان نکنند، احساس گذرد مي آنان نزد آنچه که طوري به است نماز ايشان انديشه

 .  نکرد احساس را مبارک پاي از پيکان کشيدن

 

 .....است این شود مي ستفادها مذکور اخبار از آنچه
 داشته قلب حضور که اي اندازه به مگر نيست پذيرفته غافل شخص نماز که است اين شود مي استفاده مذکور اخبار ازآنچه 

 چگونه مطلب دو اين پس االحرام تکبيرة و نيت در مگر دانند نمي نماز صحت شرط را قلب حضور فقها آنکه حال و باشد

  سازگارند
 به است بنده قرب و نزديکي عبادت در قبولي از مراد زيرا تکليف، انجام در کردن کفايت با عبادت قبولي ميان تاس فرق

 .  آخرت ثواب حصول و خدا
 نزديک خدا به را او و نباشد مترتب آن بر ثوابي چه اگر آورد بجا را تکليف بنده که است اين کند مي کفايت آنچه رو اين ازو 

 حضور به مردم همه کردن تکليف بنابراين و است طاقت و توانايي قدر به تکليف زيرا مختلفند تکليف انجام در مردم و نکند

 نماز ي همه در قلب حضور فراگرفتن شرط چون و. ندارند قدرت اندکي جز را اين که نيست ممکن نمازها همه در قلب

   را قلب حضور کلمه که شرط اين مگر ماند نمي راهي لذا نيست، ممکن بالضروره
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 اين به تکليف پس. است آن به توجه و اول تکبير لحظه لحظه، سزاوارترين و کرد اطالق آن بر بتوان لحظه يک درگرچه 

 .  شود مي اکتفا و اقتصار مقدار
 زيرا نباشد، کند مي کتر کلي به را نماز که کسي مثل خود نماز همه در غافل نمازگزار حال که اميدواريم وصف اين با و

 که آن حال و نباشد چنين چگونه و کرده حاضر را دل لحظه يک و نهاده تکليف انجام راه در قدم ظاهرًا و الجمله في وي

 اندازه به و فعلش حسب به ليکن و است باطل خدا نزد او نماز و گزارد نماز وضو بدون و حدث با فراموشي در که کسي

   .دارد مزدي عذرش و قصور

 

 است چگونه نماز باطني معاني تحصيل راه
 و اسرار به و عالم ذرات به او اينکه دانستن و او به امور همه انتساب و او عظمت و جالل شناختن و خدا معرفتاول؛ 

 ينيق امري به تا آدمي زيرا شود مترتب آن بر اثر تا باشد يقيني معرفت اين که است الزم و است، عالم بندگان پنهانيهاي

 معرفت اين که نيست شکي و ايمان به رسيدن براي است گذرگاه معرفت اين و شود، نمي آن طالب و آماده نکند حاصل

 دارد قلب حضور البته خود، پروردگار با مناجات هنگام مومن زيرا. است آنها پيدايش اسباب و مذکور معاني حصول موجب

 خود تقصير از و دارد اميد او به و است بيمناک او از و دارد مي زرگب را او و خواهد مي چه و گويد مي چه فهمد مي و

 .  است شرمنده
   معاني از و دارد يقين او عظمت و جالل و خدا به که مؤمني غفلت زيرا. دنيا هاي مشغله از آن بودن خالي و دل فراغت دوم؛

  
 [ 83 صفحه] 



  
. ندارد نماز از غفلت و مناجات از دل غيبت و خاطر پراکندگي و فکر پريشاني جز سببي است، مطلع خود نماز در مذکور

 دفع قلب، حضور دواي پس. پليد هاي خاطره و فاسد هاي انديشه مگر کند نمي مشغول و غافل نماز از را مومن چيزي هرگز

 .  آن سبب دفع به مگر شود نمي دفع چيزي که است باطل خياالت و ها خاطره آن همه

 

 کرد باید چه باشيم داشته قلب حضور نماز در که این براي
 سازي نماز متوجه را همتت که اين جز راهي نماز نزد قلب احضار براي تبريزي؛ ملکي آقا جواد ميرزا العظمي اهللآيت 

 لذا. بداند خود سعادت مايه را آن و باشد داشته گمان آن در خيري که شود مي امري متوجه انسان همت همواره زيرا نيست،

 آن و باشد مي است برتر و بهتر اعمال همه از نماز که اين و نماز حقيقت به انسان ايمان تابع نماز هنگام در قلب ضورح

 هيچ و بود خواهد نماز آن نزد جملگي غمش و هم مسلمًا است، او معراج نماز که باشد داشته اعتقاد حقيقت اين به که کسي

 هر و بود خواهد نماز نزد هم قلبش باشد نماز پي در همتش که کسي و دارد باز عمل اين از را او تواند نمي ديگري چيز

 و داشته خدا به ايمان که کس آن بنابراين. بود خواهد بيشتر نماز غير از غفلتش باشد نماز پي در بيشتر انسان همت که اندازه

 حقايق اين به قلبًا نيز و است ذوالجالل حضرت سوي به او معراج نماز و خداست است پايدارتر و بهتر که آن که باشد معتقد

 .  باشد غافل نماز از کسي چنين که نيست ممکن و بود خواهد نماز پي در همتش و قلب ناگزير باشد داشته ايمان
  

 [ 89 صفحه] 
  

 

 انصاري همداني

 

 است بوده چه همداني انصاري سجده ذکر
 حالت يک هم گاهي البته. اهلل سبحان تا سه و بود بحمده و االعلي ربي سبحان تا دو: گفتند مي سجده در که ذکريغالبًا 

 فرجهم عجل و با فرستادند مي صلوات و کردند مي تر طوالني را ها سجده و رکوع و خواندند مي صوت با داشتند مخصوصي

 .  [ 9]! عجيب بود عجيب الشانح خواندند مي را دعا آن وقتي. خواندند مي را الجميل اظهر من يا دعاي هم قنوت در و. لعن و

 

 .سوخته: اسالميه آقاي از نقل[ 1]

 

 بود چگونه حالتشان آن و کرد مي تغيير حالشان نمازهایشان از یک کدام از بعد همداني انصاري



 به. نماز از بعد يکي و زيارات از يکي. شد مي خارج عادي حالت از کاماًل ايشان که بوده وضعيت دو: انصاري عليدکتر 

 سکوت به عمومًا داشتند آن از بعد که هم جلساتي و نداشت زدن حرف ياراي که عشاء و مغرب نماز از بعد خصوص

 .  داد مي دست ايشان به گريه حالت و گرفت مي قلبشان شدند مي منقلب هم گاهي و گذشت مي
  

 [ 81 صفحه] 
  

 شاگردانشان از بعضي به و داشتند زيادي بسيار تاکيد لنواف و فرايض انجام و شب نماز بر شاگردانشان به توصيه درآقا 

 .  [ 9]. آوريد جاي به را آن قضاي شد ترک نوافلتان اگر: فرمودند مي

 

 

 .سوخته انصاري، احمد آقاي از نقل[ 1]

 

 فرمودند مي توصيه را مطلبي نوافل و شب نماز مورد در آیا
 بعضي به و داشتند، زيادي بسيار تاکيد نوافل و فرايض انجام و شب مازن بر شاگردانش به توصيه در آقا: انصاري احمدآقاي 

   «.آوريد جا به را آن قضاي شد، ترک نوافلتان اگر»: فرمودند مي شاگردانشان از
  

 [ 88 صفحه] 
  

 

 حضرت امام خميني

 

 دهيد توضيح را شریف حدیث این لطفا
 بيني مي را او گويا چنانچه را تعالي خداي کن عبادت: که است روايت اله و عليه اهلل صلي مرتبت ختمي رسول حضرتاز 

 .  بيند مي را تو او بيني نمي را او تو اگر و
 مستغرق و جميل جمال مشاهد سالک که آن يکي شود مي قلب حضور مراتب از مرتبه دو استفاده شريف حديث اين از

 جمال به بصيرت چشم و شده بسته موجودات ديگر از بقل( گوشها) مسامع جميع که طوري به باشد محبوب حضرت تجليات

 غافل نيز محضر و حضور از و باشد حاضر مشغول بالجمله نکند مشاهده چيزي او جز و گرديده گشوده الجالل ذي پاک

 .  باشد



 دارد ملحوظ را محضر و حضور ادب و ببيند محضر حاضر را خود که است آن است مقام اين از نازلتر که ديگر مرتبهو 

 از اال و آور جا به طور آن را خدا عبادت باشي اول مقام اهل از تواني مي اگر: فرمايد اله و عليه اهلل صلي اکرم رسول جناب

 .  است دور عبوديت مقام از آن از غفلت که است ادبي را حق محضر البته و ربوبيتي محضر در تو که مباش غافل معنا اين
  

 [ 81 صفحه] 
  

 چيست نماز در قلب حضور درباره اليع حضرت نظر
 قلب اقبال به نماز قبولي و نکنند نظر اصاًل ديگر اعمال به نشود قبول نماز اگر و است اعمال ساير قبولي شرط نمازقبولي 

 کليد شود نمي قبول مورد و نيست حق حضرت محضر اليق و ساقط اعتبار درجه از نباشد نماز در قلب اقبال اگر که است

 جميع آن بدون و شود مي انسان بر سعادت باب فتح آن با که است قلب حضور سعادات همه االبواب باب و اعمال هگنجين

 .  شود مي ساقط اعتبار درجه از عبادات

 

 کرد باید چه نماز در قلب حضور آوردن دست به براي
 حضور دانستي الزم و نمودي مهيا آخرت سفر و سعادت تحصيل براي را خود و آوردي السالم عليهم انبيا گفته به ايماناگر 

 خارهاي و نمايي را قلب حضور موانع رفع اواًل که است آن تحصيل راه کني تحصيل است سعادت گنج کليد که را قلب

 .  کني آن خود به اقدام آن از پس و کني کن ريشه سلوک راه سر از را طريق

 

 فرمائيد بيان را عبادات در قلب حضور موانع لطفا
 ظاهره حواس طرق و خارجه امور از گاهي اين و است قلبيه واردات کثرت و خاطر تشتت عبادات در قلب حضورمانع 

 و ببيند را چيزي انسان چشم يا شده متعلق آن به خاطر و بشنود چيزي عبادت حال در انسان گوش که آن مثل شود مي حاصل

 و. شود حاصل خياليه انتقاالت آن از و کند ادراک چيزي انسان حواس ساير يا گردد متصرفه تصرف و خاطر تشتت منشأ

   به آن و است باطنه امور از قلب حضور از مانع و خاطر، تشتت گاهي
  

 [ 81 صفحه] 
  

 .  گردد مي بر منشأ دو آن به امور، عمده که دارد بزرگ منشأ دو کليطريق 
 اي شاخه به اي شاخه از دائمًا که فرار بسيار است اي قوه الخي که زيرا است، خيال طاير بودن فرار و گردي هرزه يکي

 بلکه نيست دنيوي منال و مال و دنيه امور به توجه و دنيا حب به مربوط اين و کند پرواز اي کنگره به اي کنگره از و آويزد

 .  است مبتال آن به نيز دنيا تارک که است مصيبتي خود خيال بودن فرار

 

 براي چگونه حال دانستيد خيال بودن فرار و گردي هرزه را عبادات در قلب حضور عدم عوامل از

 کنيم اقدام مانع این رفع



 خيال حفظ که کند مهيا را خود نماز وقت در انسان که است چنان آن و است خالف به نمودن عمل آن نمودن رام عمدهطريق 

 هر در و نمايد استرجاع را آن کند فرار انسان چنگ از اهدبخو که اين مجرد به و نمايد عمل در حبس را آن و کند نماز در

 .  باشد خود سر نگذارد و نمايد تفتيش آن حال از و باشد آن حال ملتفت نماز اعمال و اذکار و سکنات و حرکات از يک
 پيدا ياضارت و شود مي رام حتمًا عالج، و دقت و عمل مدتي از پس ولي آيد مي نظر به صعب کاري امر اول در اين و

 و محال و نشدني است امري اين البته کنيد خيال طاير حفظ نماز تمام در بتوانيد امر اول در که نباشيد متوقع شما. کند مي

 .  بگيرد انجام صبر و تأني و تدريج کمال با بايد امر اين ولي داشتند را توقع اين شدند، استحاله مدعي که آنها شايد
   خيال حبس آن کمتر يا نماز عشر رد امر ابتداي در استممکن 

  
 [ 81 صفحه] 
  

 و شود مي حاصل بيشتر نتيجه ببيند، آن به محتاج را خود و باشد فکر در اگر انسان کم کم و شود حاصل قلب حضورشده 

 و گيرد دست در را آنها اختيار زمام نماز بيشتر در که کند پيدا خيال طاير و وهم( بر غلبه و) شيطان، بر غلبه اندک اندک

 کمال به را انسان( اميدواري) اميد برق و است، ها ناتواني و ها سستي همه سرچشمه يأس که شود مأيوس انسان نبايد گاه هيچ

 .  رساند مي خويش سعادت

 

 چيست آخرت عالم سعادت سرمایه
 .  است نماز متناهي غير روزگارهاي زندگاني وسيله و آخرت عالم سعادتسرمايه 

 

 است معطوف دیگر هاي مکان به و است دنيایي امور به افراد بعضي توجه نماز توق چرا
 فکر به بيداري در و بينند مي را خود مطلوب نيز خواب در است آنها دل در شرف و رياست و مال حب که آنانزيرا 

 شود نماز وقت چون و غوشندآ هم خود محبوب با برند مي بسر دنيا به اشتغال در که مادامي و برند مي سر به خود محبوب

 و او بين حجاب رافع يا دکان در کليد االحرام تکبيرة گويي. شود مي خود محبوب به متعلق فورًا و يابد مي فراغتي حال دل،

 فکر با را اش همه و نداشته آن به توجه هيچ که صورتي در گفته را نماز سالم که آيد مي خود به وقت يک است او محبوب

 .  است بوده وشآغ هم دنيا

 

 است داشته عبودیت از بویي ما نماز که دریابيم چگونه
   و خاکساري اش ثمره داشت عبوديت از بويي ما نمازاگر 

  
 [ 81 صفحه] 
  

 و مستقل سببي انسان شقاوت و هالکت براي يک هر که افتخار و کبر و فروشي خود و عجب نه شود مي فروتني وتواضع 

 .  است منفرد موجبي

 



 دستور چه آن با مبارزه براي شمردید بر دنيا حب را نماز در قلب حضور عدم عوامل از یکي

 فرمایيد مي
 و کند کن ريشه دل از را درخت اين است الزم خود سعادت به عالقمند عاقل انسان بر است مفاسد تمام منشأ و مبدأ دنياحب 

 مستحبه و واجبه صدقات و يد بسط با دارد عالقه منال و مال به اگر پس. کند ضد به معامله که است آن عملي، عالج طريق

 که را چيزي انسان که است مستحب لهذا و است دنيا به عالقه شدن کم همين صدقات نکات از يکي و بکند دل از را آن ريشه

 مما تنفقوا حتي البر تنالوا لن»: فرمايد مي الهي کريم کتاب در چنانچه دهد صدقه هست اش عالقه مورد و دارد مي دوست

 نفس دماغ و بکند را آن ضد اعمال( داشتن برتري) دارد استطالت و رياست و تقدم و فخر به عالقه اگر و [ 9] «تحبون

 .  شود اصالح تا بمالد خاک به را اماره
 آن به اش عالقه اشدب بيشتر آن تحصيل صدد در و کند تعقيب بيشتر را آن چه هر که است طوري دنيا که بداند انسان بايد و

 .  گردد افزون روز آن فقدان از تأسفش و شود مي بيشتر

 

 .22 آیه عمران، آل سوره[ 1]

 

 فرمائيد بيان را شود مي عبادات در قلب حضور باعث آنچه لطفا
   وقت فراغت يکي: است امر دو شود قلب حضور باعثآنچه 

  
 [ 83 صفحه] 
  

 براي روز شبانه هر در انسان که است آن وقت فراغت از مقصود و. را عبادت تاهمي قلب به فهماندن ديگر و قلب؛و 

 خود براي را ديگري( کار به) اشتغال و عبادت به فقط بداند موظف را خود وقت آن در که کند معين را وقتي خود عبادت

 .  ندهد قرار وقت آن در

 

 فرمائيد بيان را قلب حضور مراتب لطفا
. آن مراتب و قلب حضور به است بسته آن کمال مراتب و نورانيت و است عبادات روح و قلب عبادات، در قلبحضور 

 شاهق به وصول از ديگران دست و حق اولياي به دارد اختصاص مراتب آن از بعضي که است مراتبي قلب حضور براي

 به قلب حضور که دانست بايد و است الحصول ممکن نيز رعيت سلسله براي آن مراتب بعضي ولي. است کوتاه آن( قله)

 .  معبود در قلب حضور ديگر و عبادت؛ در قلب حضور يکي: عمده قسمت دو به شود منقسم کلي طريق

 

 است صورت چه به عبادت در قلب حضور
 :  است مرتبه دو به آن عمده که است مراتبي آنانبراي 



 وضو مثل طهارات باب از چه باشد، عبادتي هر عبادت، به اشتغال عين در که است چنان آن. اجمااًل عبادت در حضور يکي

 خود چه گر کند مي معبود ثناي که باشد ملتفت اجمال طريق به انسان امور ديگر و حج و روزه و نماز باب از چه و غسل و

 .  خواند مي را حق اسماي از اسمي چه و کند مي ثنايي چه که داند نمي
   اين براي ،(آبادي شاه اهلل آيت) فدا روحي ما کامل عارفشيخ 

  
 [ 81 صفحه] 
  

 در که بدهد فهمد نمي را آن معناي که طفلي به و بگويد کسي مدح در قصيده يکي: که اين آن و زدند مي مثل عبادتنحو 

 اجمااًل خواند مي را قصيده که طفل آن البته است شخص اين مدح در قصيده اين که بفهماند طفل به و بخواند او محضر

 .  داند نمي را آن کيفيت چه گر کند مي را ممدوح ثناي داند يم
 چه با الهيه اوضاع اين از يک هر و است اسراري چه را عبادات اين که دانيم نمي و هستيم حق ثناخوان طفل که نيز ماها

 کامل از است ثنايي نهاآ از يک هر که باشيم ملتفت بايد قدر اين است حق ثناي کيفيت چه به و دارد ارتباط اسما از اسمي

 در که فرموده امر را ما و فرموده ثنا را خود اوضاع، اين در مقدس ذات خود که االطالق علي ممدوح و معبود و مطلق

 .  کنيم ثنا نحو اين مقدسش پيشگاه
 جز تنيس ممکن احدي براي کامله مرتبه به اين و تفصياًل است عبادت در قلب حضور قلب، حضور مراتب از ديگرو 

 الفاظ معاني به توجه آن مرتبه اول که ديگران براي است ممکن آن نازله مراتب بعضي ولي معارف، اهل و اوليا خلص

 .  دعا و نماز مثل در است

 

 دهيد توضيح را معبود در قلب حضور لطفا
 :  است مرتبه سه آن عمده که است مراتبي داراي معبود در قلبحضور 

 و. ذاتي تجليات در قلب حضور سوم و. صفاتي و اسمائي تجليات در قلب حضور ديگر. افعالي تجليات در قلب حضور يکي

 .  فنائي مرتبه و شهودي مرتبه ايماني، مرتبه علمي، مرتبه: کلي طريق به است مرتبه چهار يک هر براي از
  

 [ 13 صفحه] 
  

   سره قدس حداد هاشم سيد

 

 بود چگونه نمازش حداد هاشم
 به که کرد مي احساس شنيد مي را صدايش نماز هنگام کسي اگر بود کامل تاني و توجه با نمازش حداد سيد: حييم موسيحاج 

 کند مي مناجات پروردگارش با قنوت و سجده و رکوع و قيام از نماز آخر تا اول از ايشان گويا کرده عروج پروردگار سوي

 .  دارد ارپروردگ با پرده بدون و کامل اتصال و گويد مي سخن و
 اقبال و حال که هنگامي و ربود مي خردمندان از را خرد و عقل و داد مي پرواز را ها قلب ايشان بخش آرام و دلنشين صداي

 جلوي توانستند نمي کدام هيچ و شد مي جاري نمازگزاران اکثر چشمان از اشک داد مي دست ملکوتي عالم آن به عروج و

 .  [ 9]. بگيرند را شان گريه

 



 .121 ص القدسية، الرحاب في عارف[ 1]

 خواند مي دعاي چه یوميه نمازهاي قنوت در حداد هاشم
 من يا» دعاي شب و ظهر و خواند مي را. «القديم الملک و الکريم المجيد ذالعرش يا اللهم» دعاي اکثرًا صبح نماز قنوتدر 

   بشعاع احتجب من يا اللهم» دعاي نمازها قنوت در بسا چه و [ 9] «المکاره عقد به تحل
  

 [ 19 صفحه] 
  

 .  [ 1]. خواند مي را «الجميل اظهر من يا» دعاي و «خلقه نواظر عننوره 

 

 . شاگردان از نقل به[ 1]
 . 193 -131ص مجرد، روح ازبرگرفته [ 1]

 

 بود چگونه نماز در حداد هاشم حالت
 کرد نمي نگاه گويي ولي کرد مي نگاه مهر به. بود ديگري لتحا ايشان حالت نماز در: تهراني محسن محمد سيد االسالمحجة 

 در شما نداشت سجده اراده و اختيار خودش از داشت مي وا سجده به را او ديگري شخص اينکه مثل اما کرد مي سجده

 کرد مي حبتص شما با ديد، نمي را شما انگار اما کرد مي نگاه شما به ديديد، مي را چيزي چنين نيز ايشان با کردن صحبت

 چند نماز در را حالت اين ايشان. شود مي مات جايي يک به گاهي انسان که اين مثل بود ديگري جاي ولي شناخت مي را شما

 .  کرد مي حس را مطلبي چنين ايشان با صحبت در انسان که است مسئله همين فنا آن آثار. داشت عادي اوقات برابر

 

 دریافتيد چگونه را نمازهاشم شما
 آنها نماز آن که بود مشهود داشتند ارادت ايشان به که کساني براي و بود تربيتي نماز يک واقعًا ايشان نماز: کميلي اهلليت آ

 و سوره و حمد تالوت به شروع وقتي. ديديم مي ايشان در ما را «المومن معراج الصلوة» حقيقت يعني دهد مي پرواز را

 احساس را شدن پاک آدم داد مي را نماز سالم وقتي و شده عشق از وادي يک وارد نانسا که بود اين مثل کردند مي اذکار

 .  باشد گناه از انسان شوي و شست باعث که باشد نمازي بايد نماز آمده احاديث در که طور همان کرد، مي
  

 [ 11 صفحه] 
  

 رساند مي پایان به زود را نمازي حداد آقاي آیا
 سيد از دوستان از يکي بوديم جمع حداد سيد خدمت که رمضان مبارک ماه هاي شب از يکي در: گويد مي محيي موسيحاج 

 آنها با علي يا: کرد استناد شريف حديث اين به سخنش اين براي و دهد کاهش افطار خاطر به را مغربش نماز که خواست

 ما همه از ايشان که دانم مي يقينًا من و ردندک تمام زود را نماز و کردند اطاعت حداد سيد ضعيفان، نماز همچون بخوان نماز

 .  [ 9]. بود معشوقشان با مناجات و نماز فقط ايشان غم و هم خورشيد، غروب هنگام اما بودند تر تشنه جمع در



 .126 ص القدسية، الرحاب في عارف[ 1]

 بخوانيم بهتر را نماز تا کنيم چه
 .  کنيد رد را او آمد خطوري اگر. نيايد خطورات کنيد عيس توجه بر عالوه: اهلل رحمه حداد هاشم سيدآقا 

 

 بيند نمي نماز در را خودش انسان وقت چه
 فنا حال در انسان که زماني جز مطلب اين و نبيند را خودش بايد انسان حاالت کليه در بلکه نماز در تنها نه: حداد هاشمسيد 

 .  [ 9]. آيد نمي وجود به باشد

 

 .زاده خلف آقاي از نقل به[ 1]

 بود چگونه حداد هاشم شب نماز
 هايي سوره شب نافله در: استاد مي نماز به و گرفت مي وضو شد مي بيدار خواب از مانده اذان به ساعت چند: کميلي اهللآيت 

 .  کردند مي تالوت زيبا و حزين صوت با را قرآن از
  

 [ 18 صفحه] 
  

 

 باشد مي نحو هچ به ما نمازهاي با حداد هاشم نماز تفاوت
 در ما بود ديگري نحو يک او نماز. داشت فرق ما نماز با نمازش اصاًل حداد آقاي: تهراني محسن محمد سيد االسالمحجت 

 هست نيز ديگري مراتب گرچه باشد، هم طور همين بايد و هستيم تفکرات و اوهام و تخيالت زدودن و اخالص مقام در نماز

 توجه صرفًا بلکه کرد توجه نبايد هم معاني به حتي که فرمودند، مطهري مرحوم به مثاًل. شتنددا هم اشاراتي حداد مرحوم که

 نبود چيزها اين اصاًل حداد آقاي در ولي آيد مي وجود به اعمال با و اهتمام و اراده با ما در مسئله اين که باشد حق به بايد

 کند، فکر بخواهد ديگر که نبود او کرد نمي دفع خودش از را تخيلي ديگر رفت مي ديگر عالم به گفت مي اکبر اهلل ايشان وقتي

 که نداشت اين به اهتمامي اصاًل نداشت خود به توجهي گويد مي نستعين اياک و نعبد اياک دارد که نيست خودش اصاًل انگار

 .  برساند ظهور به خويش در را عبوديت جهت بخواهد
  

 [ 11 صفحه] 
  

 



 بهجت

 

 کند اعاده قلب حضور با را نماز همان دوباره تواند مي بخواند قلب حضور دونب نماز کسي اگر
 دستور خالف اين که بگوييم است ممکن( بخواند دوباره) کند، اعاده قلب حضور با بخواند قلب حضور بدون نماز کسياگر 

 .  است شده تشريع و اند داده قرار را نافله آن جبران و نماز تکميل براي که اين جهت به. است سنت خالف است،
 اگر خصوصًا دارد را آثار ي همه دارد؟ مانعي چه کند مي تکرار را نوافل فعل بکند کمال تحصيل بخواهد هم باز اگر حاال

 نماز در خواهد مي چيزها جور اين و قلب حضور ي ناحيه از کسي اگر. باشد قلب حضور با نوافل اين ديگر که باشد مقيد

 .  نوافل يعني «دائمون صالتهم علي». دهد ادامه را نوافلش باشد داشته ترقي

 

 شود مي محسوب ریا حالت این آیا ماند مي پيشاني روي بر گاهي مهر عالمت زیاد سجده اثر در
   که باشد مواظب بايد دهد مي انجام طوالني سجده که کسي اما. شکند مي را شيطان کمر که است عباداتي از طوالنيي  سجده

  
 [ 11 صفحه] 
  

 بود بسته نقش اگر. نه يا است بسته نقش پيشانيش در مهر جاي آيا ببيند و بايستد آيينه جلو بايد سجده از بعد نشود، ريامرتکب 

 .  [ 9]. نشود مبتال رذيله صفت به تا بمالد مقداري

 

 .106/  عارفان خلوت در[ 1]

 

 کنم چه است دادن جریمه مانند برایم نماز
 . [ 1]. است رحمتگر و نياز بي تو پروردگار و [ 9] «الرحمة ذو الغني ربک و»: ييدبگو( زياد)

 

 . 111/  انعام[ 1]
 . 91 ص حکيمانه،گوهرهاي [ 1]

 



 حرکت نور آن با تا ببينم و کنم درک را نور آن و بفهم و کنم درک را اذکار تمام نماز در خواهم مي

 کنم
 .  [ 9]. نيست مربوط ما به کرد خواهند کار چه پاداش در. بدهيد انجام را اعمالتان قلب حضور شرايطبا 

 

 .62 ص محبوب، سوي به[ 1]

 

 شود مي حاصل چگونه قلب حضور بفرمائيد اجماال
 و [ 9] است جماعت به فرادي تبديل جمله آن از و شود مي تحصيل مستحبه عبادات و نوافل با است قلب حضور مقصوداگر 

 از را آن اختيارات( قلب) حضور اوقات در و نياورد فشار خودش به غفلت اوقات در که شود مي ناي به قلب حضور تحصيل

 .  [ 1]. ندهد دست
  

 [ 11 صفحه] 
  

 

 جماعت هب را نمازش که این یا بخواند قلب حضور با را نوافل که صورت این به و کند جبران را فقدان این نافله با نداشته قلب حضور نمازش در اگر یعني[ 1]

 . کند اعاده دوباره را قلب حضور بدون نماز که نباشد طور این و بخواند
 . 111 صهمان، [ 1]

 

 فرمائيد مرقوم نماز در قلب حضور و نفساني کریهه صفات دفع جهت دستورالعملي
 حال در جدي توسل نماز هاي راه از و است باطنيه و ظاهريه منکران از دوري و باطن و ظاهر اصالح مستلزم نمازاصالح 

 .  [ 9]. است «عج» عصر ولي حضرت به نماز شروع

 

 .61 ص همان،[ 1]

 از بعد انسان که عملي یا ذکر بهترین بفرمایيد بيان که تقاضامندم شما محضر از بزرگوار، استاد

 چيست دهد مي انجام یوميه نمازهاي



 نماز هر به مخصوص تعقيبات چه و مشترک تعقيبات چه شد ذکر معتبر و معروف هاي کتاب در تعقيبات از که آنچهتمامي 

 جا به را آنها وقت، گنجايش گرفتن نظر در با( تواند مي نمازگزار) مختصر صورت به چه و مفصل صورت به چه واجب

 يحصح ادعيه ميان در و آورد جا به بودن مطلوب اميد به را آن غير و [ 9]. آنهاست از ثابت و صحيح آن برترين پس. آورد

 بيشتري سازگاري او ويژه نيازهاي و نمازگزار حال با يا باشد بيشتر آن در قلب حضور چه هر که کند انتخاب را آنهايي

 .  [ 1]. باشد داشته

 

 . است تعقيبات بهترین این که بخواند هميشه کند مي انتخاب که دعایي آن و باشد معتبر ادعيه یعني،[ 1]
 . 11 صهمان، [ 1]

 

 خوابيدن کم و گفتن کم و خوري کم و لسان و باطن تزکيه در نفس هواي و يطانش است مدتي

 کنم چه معایب این رفع براي کند مي اذیتم
 مثال نماييد جدا اول بخوريد داريد قصد که را چه هر هم طعام تقليل براي مخفيانه اند، ربوده خوانها شب نماز را سبقتگوي 

   اين کنيد ميل آن از فقط وقت آن نکنيد هم قناعت و جداگانه سيني در
  

 [ 11 صفحه] 
  

 .  [ 9]. گردد معلوم تا نماييد عملرا 

 

 .همان[ 1]

 کرد باید چه عبادات در کسالت و تنبلي رفع براي
 .  [ 9]. نماييد واجبات بر اقتصار کسالت اوقات در و شويد مستحبه عبادت به مشغول نشاط اوقاتدر 

 

 .کنيد اکتفا واجبات همان به کسالت اوقات در یعني ،10 ص همان،[ 1]

 جنابعالي شریف نظر کرد باید چه آن غير و «شهوت» و «کبر» و «عجب» و «ریا» عالج مورد در

 چيست
 دفع عبادت در گيرندگان انس گيرنده انس با انس وسيله به آنها و گيرد مي سرچشمه خداوند شناخت در ضعف از رذائلهمه 

 تعالي حق با انس از است تر خوب خوبي هر از زمانها و حاالت همه در متعال خداوند که بداند سانان اگر شوند مي رفع و

 .  [ 9]. شد نخواهد جدا



 

 .62 ص همان،[ 1]

 کم خواندن نماز در تمرکزم و خوانم نمي نماز گاهي و بينم مي ضعيف را خود ایمان که است مدتي

 کنم کار چه شده
 اين به نماز حفظ [ 9] است معلومات به عمل نظري غير حيث از و است کالم علم دراست به نظري حيث از ايمانقوت 

 آن غير به و ندهد دست از اختيارًا را انصراف اين و ديگر خياالت از نمايد منصرف را خود [ 1] تمکن آن در که است

   [ 8]. نکند اعتنايي تمکن
  

 [ 13 صفحه] 
  
 . کند عمل داند مي آنچه به باید عملي ایمان تقویت براي و کند مطالعه را اعتقادات کتاب باید نظري ایمان تقویت براي یعني[ 1]
 . انسان در معنوي حال شدنپيدا [ 1]
 . 11 صهمان، [ 8]

 

 کنيم چه شب نماز توفيق براي
 . امر اين به اهتمام و کهف سوره آخر آيه قرائتبا 

 

 فرمایيد راهنمایي لطفاً هستم کسل قدري سحرخيزي و شب نماز در
 .  بياوريد جا به را آن قضاي نشديد آن خواندن به موفق که شبي هر بگذاريد بنا که شود مي رفع اين به شب نماز درکسالت 

 تغيير حقيقت در که است خواندن شب نماز ترينش سخت اند نخواسته ما از( فرسا طاقت دشوار کار) کندن کوه تعبديات در

 بيدار اگر ترسي مي آيا. شوي بيدار زودتر ساعت نيم تا بخواب زودتر ساعت نيم بلکه. خوابي بي اصل نه است خواب وقت

 .  [ 9]. بميري است ممکن هم خواب در بماني خواب اگر بميري؟ و نبرد خوابت ديگر شوي

 

 .11/  2 نکته، 100[ 1]

 ربوبي حضرت اقدس ذات به داشتن توجه و وقت اول جماعت به صبح نماز شب، نماز توفيق براي

 کنيم چه
 .  [ 9]. شويد مي موفق اوقات ساير در نکنيد مسامحه توفيق اوقاتدر 



 .11 ص محبوب، سوي به[ 1]

 

 گوش کنيم مي موعظه را او چه هر و دارد ناباب رفيق و خواند نمي نماز وجه هيچ به که دارم برادري

 دهيد نشان صریح راه یک لطفاً دهد نمي
 اشک) کنيد تباکي و نماييد دعا مقصد اين براي آخر سجده در و کنيد دعا هدايتش براي السالم عليه طيار جعفر نماز ازبعد 

   [ 9](. بريزيد
  

 [ 11 صفحه] 
  
 .71 ص همان،[ 1]

 

 کنيم چه باشيم خشوع با مخصوصاً الهي فرمان انجام در که این براي
 .  [ 9]. دهيد انجام مطلقه تماميت با را ملع و کنيد «عج» زمان امام به حقيقي توسل نماز اولدر 

 

 .101 ص عارفان، خلوت در[ 1]

 بفرمایيد  دستورالعملي نماز در فکر تمرکز براي
   [ 9]. نشويد منصرف اختيارًا شويد متوجه که آنيدر 

 صورت به متمداو صورت در کار اين که ندهيد دست از را خود توجه اختيار روي از داشتيد توجه نماز در که زماني

 .  بود خواهيد متوجه خود خودي به نماز هنگام به شما و آمد خواهد در عادت

 

 .101 ص همان،[ 1]

 

 شویم مي ناراحت ما و شود مي قضا نمازمان گاهي چون نشود قضا صبحمان نماز تا کنيم چه
 .  [ 9]. کرد دخواه بيدار صبح نماز براي را او خدا بخواند وقت اول در را نمازهايش باقي کهکسي 



 .107 ص همان،[ 1]

 

 کنيم چه عصر ولي حضرت به محبت ازدیاد براي
 .  بخوانيد وقت اول نماز و نکنيدگناه 

  
 [ 13 صفحه] 
  

 گانه پنج اوقات در را یوميه نمازهاي»: فرمودند خود اخالقي سفارشات از یکي در خميني امام

 ....«بخوانيد
 توان مي چگونه «بخوانيد گانه پنج اوقات در را يوميه نمازهاي»: فرمودند خود القياخ سفارشات از يکي در خمينيامام 

  بفرماييد داريد نظري زمينه اين در اخالقي جهت از خود شما اگر خواند وقت پنج در ايشان فرمايش طبق را نمازها
 وقت اول که را ظهر بخواند يلتفض وقت را همه بخواهد کسي اگر ولي ندارد مانعي خواندن مشترک وقت يک در را نماز

 .  [ 9]. بخواند گذشته مغرب از نيم و ساعت يک از بعد را عشاء و ساعت سه از بعد را عصر خواند

 

 .107 ص همان،[ 1]

 

 کرد باید کار چه پروردگار به بيشتر چه هر تقرب براي
 سال هزار چه اگر عاليه مقامات به ولوص براي است وافي و کافي وقت اول نماز و عمليات و اعتقادات در معصيتترک 

 .  [ 9]. باشد

 

 .102 ص همان،[ 1]

 

 کنيم چه پيچيده مشکالت حل براي
 .  [ 9]. بدارد موفق را شما خداوند باشيد داشته السالم عليه طيار جعفر نماز برمداومت 



 

 .له معظم شاگردان از نقل به[ 1]

 کنيم درک را عبادت لذت که کنيم چه
 و نماز از قبل که آنچه نماز، خود در مقدمات سري يک و دارد نماز از خارج مقدمات سري يک نماز در لذت احساساين 

 نورانيت کند، مي مکدر را روح معصيت نکند، گناه انسان که است اين شود عمل و شود مالحظه مورد بايد نماز از خارج در

 از را فکرش بايستي نشود داخل خدا غير تا بکشد خود دور سيمي و زنجير بايد انسان نماز خود هنگام اما و برد، مي را دل

 هيچ که رفت جايي به توجهش اختياري غير صورت به اگر البته نشود مشغول خدا غير به توجهش و کند منصرف خدا غير

 .  [ 9]. کند منصرف غير از را قلبش بايستي کردن پيدا التفات محض به اما
  

 [ 19 صفحه] 
  

 

 .62 ص ،2 ج بزرگان، حضرم در[ 1]

 باشيم داشته قلب حضور نماز در تا کنيم چه
 .  [ 9]. شود حفظ ارتباط تا کنيد توجه آن معناي به سوره و حمد خواندن هنگام شويد مي نماز واردوقتي 

 

 .112 ص آفتاب، دفتر از برگي[ 1]

 یمبياور وجود به خودمان در را قلب حضور توانيم مي چگونه نماز هنگام در
 زيرا کنيم کنترل را خود سامعه، باصره، حواس بايد ساعت چهار و بيست تمام در که است اين قلب حضور عوامل ازيکي 

 خود جوارح و اعضاء ساير همچنين و چشم گوش، روز طول در بايد کرد فراهم را مقدماتي بايد قلب حضور تحصيل براي

 .  [ 9]. باشد مي قلب حضور تحصيل عوامل از يکي اين و. کنيم کنترل را

 

 .111 ص همان،[ 1]

 

 گيرد قرار ما العين نصب که فرمایيد مرقوم نماز درباره رسایي و کوتاه جمله است مستدعي



 براي «المومن معراج الصالة» است السالم عليه معصوم از معروف کالم عليا مرتبه در نماز فضيلت در عاليه بياناتاز 

 .  نشوند خارج يقينات از و را عالي مقام اين طلب دهند ادامه و نمايند انبي اين صدق به يقين که کساني

 

 خواند نافله ضمن در شود مي دارد فضيلت نماز بعد آن خواندن که را «احد اهلل هو قل» سوره آیا
 که را يا سوره هر تواند مي نمازگزار لذا. نيست شرط سوره مستحبي نمازهاي در. است تعقيب براي «احد اهلل هو قل»

 .  [ 9]. بخواند نافله نماز ضمن در و بخواند تعقيب در خواهد مي
  

 [ 11 صفحه] 
  
 .نماید استفاده شده وارد نماز تعقيب در که هایي سوره از نافله نماز در تواند مي بخواند را نافله خواست اگر فریضه نماز از بعد که صورت این به[ 1]

 

 است بوده چگونه تشهد در اکرم رسول صلوات
 بيتم اهل و من بر خداوندا،) «بيتي اهل علي و علي صل اللهم» چه است بوده جايز حضرت آن براي صورت همان بهظاهرًا 

   [ 9]. فرست درود محمد آل و محمد بر خدايا «محمد آل و محمد علي صل اللهم» يا و( فرست درود

 

 .211 ص همان،[ 1]

 ایستيم نمي زنما در بسته دست سنت اهل مثل ما چرا
 چهارگانه ائمه از يکي که نيز مالک کردند نمي چنين نماز در قطعًا السالم عليهم ائمه و اله و عليه اهلل صلي رسولحضرت 

 .  خواند مي نماز باز دست است سنت اهل

 

 خوانند مي نماز بسته دست اسالم فرق ي بقيه چرا پس
 خدا برابر در کار اين: گفت اند ايستاده بسته دست او برابر در آنها ديد وي دبردن ثاني خليفه نزد را ايراني اسراي کههنگامي 

 .  بخوانند نماز بسته دست و کنند تکتف نماز در داد دستور لذا است سزاوارتر

 

 باشيم داشته قلب حضور نماز در که کنيم کار چه



 حفظ ارتباط اين تا باشيد داشته توجه آن معناي به سوره و حمد خواندن هنگام و شويد وارد نماز، به توجه با نماز وقتاول 

 .  شود

 

 نکنيم فراموش را اخالص عبادات و کارها تمامي در چگونه
 .  [ 9]. است سعادت در منحصر راه همين و ندهيد راه را او ياد از غير و خدا از غير اختيارًا کارها تمامي و عباداتدر 

  
 [ 18 صفحه] 
  
 .76 ص محبوب، سوي به[ 1]

 

 کرد باید چه ریا از دوري براي
 (.  العظيم العلي باهلل اال قوة ال و حول ال بگويد، زياد يعني) «حوقله» اکثار کامل عقيدهبا 

 

 چيست آن عالج برم، مي رنج سخت بعدا و کنم مي ریا عبادات در اوقات گاهي
 .  [ 9]. «اهله من کنت ان فافهم» بکند، شاه براي ريا است گدا و شاه مقابل در اگر ولي بکند ريا که است اينعالج 

 

 .10 ص همان،[ 1]

 

 همچون شيطاني هاي وسوسه حداقل اما کند رعایت را کامل اخالص دارد تصميم انسان گاهي

 ...و شدن، خوشنام طلبي، شهرت
 شدن، خوشنام طلبي، شهرت همچون شيطاني هاي وسوسه حداقل اما کند رعايت را کامل اخالص دارد تصميم انسانگاهي 

  کند مي ارزش بي را عمل و شود مي محسوب ريا هم خطورات اين آيا آيد مي ذهنش در و کند مي خطور انسان ذهن از... و
 اين به باشد ريا عالج و چاره تواند مي ريا خود ولي. ندارد اشکال ريا عبادات غير در هست هم مبطل عبادات در ريا

 به را او توجه و کند پيدا احترام شهرباني رئيس پيش خواهد مي انسان مثاًل. ببرد باال را ريا صحيح تأمالت با که صورت

 واسطه شهرباني رئيس و خود بين را او سپس و کند جلب را او نظر کند مي سعي و رود مي پاسباني پيش کند جلب خودش

 وساطتي و بنويسد کاغذي هم اگر و است طهواس تنها که پاسبان اين بگويد خود با است خوب انسان جا اين در دهد مي قرار



 کنم جلب را شهرباني رئيس خود نظر مستقيمًا است خوب پس کند امضا را ورقه پاي بايد شهرباني رئيس آخر دست باز کند

   کار اصاًل و است باالتري مقام که
  

 [ 11 صفحه] 
  

 !  کنم ريا باالتر مقام براي يعني دهم نشان شهرباني رئيس خود به را نيک عمل و خوب
( جمهور رئيس و وزير نخست وزير، مثل) شهرباني رئيس از باالتر مقامي که کند پيدا توجه و باشد عاقل انسان اگرهمچنين 

! دهم نشان باالتر مقام به باالخره و وزير نخست به يا وزير به را خود نيک عمل و خير کار است خوب: گويد مي دارد وجود

 .  شود مي ريا عالج ريا گفت توان مي واقع در باشد چنين اگر دهد انجام اقوي مرتبه براي را ريا بايد انسان هميشه يعني
 .  شود مي ريا عالج و ندارد اشکال کنيم ريا خداوند يعني موجود باالترين و اقوي به نسبت نيز عبادات در اگر بنابراين

 به کنند تماشا را آنها مردم تا کنند مي نگاه سو آن و سو اين به نماز مهنگا در که کساني که است آمده روايت در ريا زمينهدر 

 .  شوند مي محشور حمار صورت
 آقا، است حماريت کند؟ نگاه پاسبان به شهرباني رئيس و وزير جلو آدم که نيست حماريت اين آيا است طور همين هم واقعًا

 بايد ولي آيد مي بدمان و شويم مي ناراحت بگويند حمار ما به اگر طرفي از ايم ساخته حماريت اين با و آيد مي خوشمان ولي

 . [ 9]!آيد؟ مي بدت چرا است همين تو روزي شبانه کار گفت

 

 .61 ص بزرگان، محضر در[ 1]

 

 کجاست در بدعت
 و باشد اله و عليه اهلل صلي رسول حضرت زمان در موضوعش که عبادتي عبادتي؟ چه هم آن است عبادات دربدعت 

   انجام حضرت
  

 [ 11 صفحه] 
  

 .  [ 9]. ندهيم انجام ما و بکند عمل ايشان يا دهيم انجام بخواهيم ما وندهد 

 

 .111 ص حکيمانه، گوهرهاي[ 1]

 

 صبح فریضه از بعد یا شود خوانده صبح نافله از بعد صباح دعاي
 .  [ 9]. آيد مي شمار به صبح ي فريضه تعقيباتاز 



 

 .22/  2 نکته، 100[ 1]

 

 بدهد صالح همسر یک هر به خداوند که کنم دعا نماز در شود مي آیا
 من روزي را اي شايسته زن خداوندا) «صالحة زوجة ارزقني اللهم»: بگويد و بردارد دعا به دست نماز در انسان شود ميبله 

   [ 9] «.کن من روزي را نيکوکاري فرزند خداوندا) «بارا ولدًا ارزقني اللهم»: بگويد يا( کن

 

 .211 ص توحيد، فریادگر[ 1]

 

 خواهد مي راهنمایي شما از شود، نمي باز بختش اصطالح به و گيرد نمي سر دختري ازدواج
 شود خوانده هنگام اين در که آمده مجلسي المعاد زاد کتاب در که دعايي آن از پس و بخواند السالم عليه طيار جعفرنماز 

 گرفت اشک را چشمش که همين و - کم مقدار به گرچه کند گريه حتمًا که کند تالش و رود سجده به آن پي در و بخواند

 با يا و خوانده کم يا که بداند نشد اگر و دهد انجام شود روا حاجتش که زماني تا را عمل اين و بخواهد خدا از را حاجتش

 .  [ 9]! است نخوانده کامل اعتقاد
  

 [ 11 صفحه] 
  
 .16 ص ،حکيمانه گوهرهاي[ 1]

 است خوب اند کرده ذکر حاجت براي که نمازهایي از یک کدام حوائج، شدن برآورده براي
 .  است مهم خيلي حوائج شدن برآورده براي اين نکنيد، فراموش را پنجشنبه روزنماز 

 

 چيست نوبت پنج هم آن روز هر در نمازها تکرار حکمت
 نماز ساز زمينه قبلي نماز و بهتر قبلي نماز از نمازي هر که نحو اين به. شدبا سير تثبيت، بر عالوه نماز، تکرار حکمتشايد 

 .  [ 9]. باشد بعدي

 



 .71/  ناب هاي نکته[ 1]

 

 باشيم داشته قلب حضور نماز در چگونه
 ت،نيس فرقي نماز غير و نماز بين البته - که است اين توان، نمي نگويد کسي که طوري به قلب حضور براي روشآسانترين 

 توجهش اين از را خود اختيارًا شد نماز و خدا متوجه اگر - است بيشتر اهميتش نماز در ولي باشد بايد هميشه قلب حضور

 را خودش قلب و افتاد خدا ياد لحظه يک انسان اگر. است غفلت موارد ديگر مثل و ندارد اشکالي غفلتًا البته نکند منصرف

 .  است کارگر اختيار اين نيست و هست چه هر. است کافي نکرد، منصرف
 برهان طريق از هم خدا به توجه.( شود مي خدا متوجه چقدر روز شبانه در انسان. )برهان به يا بفهمد عمل به بايد يا را اين

 .  [ 9]. بفهمد را اين است ممکن عمل و تجربه راه از هم و است ممکن
  

 [ 11 صفحه] 
  
 .222/  سکوت وراي از فيضي[ 1]

 

 شود مي ما سعادت موجب همه از بيش چيزي چه شرعي مستحبات و واجبات ميان از
 و فقه ابواب از بابي هيچ در شايد. است نماز به اهتمام آنها مهمترين از است کرده تأکيده چيزهايي چه به بيشتر خدا ببينيمبايد 

 خدا نه که چيزي دنبال خود تکامل براي ماها بله. داريم نماز مورد در که باشيم نداشته دستور همه اين ما شرع دستورات

 انسان سعادت در را تأثير بيشترين چيزي است ممکن چطور. گرديم مي چيزي چنين يک دنبال امام نه و پيغمبر نه باشد گفته

 آيا بکند، انبي بيايد قطبي مرشدي، پيري يک که اين به باشند کرده واگذار. باشند نگفته و باشند کرده غفلت آنها و باشد داشته

 .  [ 9]! است؟ ممکن چيزي چنين
  

 [ 13 صفحه] 
  
 .61/  توحيد فریادگر[ 1]

 

 حاج اسماعيل دوالبي

 



 چيست وضو اسرار
 به راست دست شستن با شستن، خدا غير به توجه از را وجه خداست به مربوط که صورت شستن با است اين وضواسرار 

 سير نشوند ما مزاحم که اين براي را شمال اصحاب دنيوي هاي خواسته پچ دست شستن با کردن، رسيدگي يمين اصحاب

 مسح با و خوردن قابل معدني مواد و گياهان و گوشت حالل حيوانات به راست پاي مسح با و فرشتگان به سر مسح با. کردن

 .  کردن رسيدگي سمي طبيعي مواد و گياهان و گوشت حرام حيوانات به چپ پاي

 

 یمبگير وضو چگونه
 او غير از را خود وجه صورت، شستن حال در. توست دادن وضو حال در او گويا که بگير وضو چنان وضو وقتدر 

 او به نمودن نظر و کردن رو مناسب تا کن، پاک آن از را عيوب و گناهان به نگاه و کثرت عالم به توجه کدورات و بشوي

   در و بده شستشو را منينمو و ها راستي دست تمام راست دست شستن حال در. شوي
  

 [ 11 صفحه] 
  

 شود خوب دنيويشان وضعيت تا بده شستشو نيز را آنها و بکن ظالمين و اشقياء و دنيا اهل به هم نظري چپ دست شستنحال 

 و حيوانات حوائج و پاها مسح با و بده قرار لطف مورد را آسمان اهل و مالئکه سر مسح با. نشوند مؤمنين مزاحم و

. شد خواهد توجه با هم تو نماز باشد توجه با و خوب تو وضوي که کني سعي قدر هر. ساز برآورده را زميني وداتموج

 .  کرد دقت گرفتن وضو در بايد نماز در داشتن قلب حضور براي

 

 کنيم چه باشيم نداشته خياالت نماز در بخواهيم اگر
 .  کنيم دقت گرفتن وضو در بايد اشدب مقبول و باشيم نداشته خياالت نماز در بخواهيماگر 

 

 بخوریم گرفتن وضو هنگام در را خود صورت آب از مقداري چرا
 و ببر فرو دهان به را آيد مي پايين صورتت روي از که آبي از مقداري شويي مي را صورتت وقتي گرفتن وضوهنگام 

 .  نمايد مي شفاف را فطرتت و کند مي پاک را درونت آب، اين. بخور

 

 بخوانيم نماز گونهچ
 را آن دارد دهان در آب که کسي مثل خواني، مي که اي جمله هر با و باشد پر محبت از دهانت خواني مي که نماز کنسعي 

 .  بدهي قورت

 



 چيست نماز در تکبير هفت و تکبير چهار فلسفه
 با نمازگزار. بگويد االحرام تکبيرة صدق به شخص را تکبير چهارمين و شود گفته تکبير سه ابتدا نماز آغاز در استمستحب 

 .  ماند نمي باقي چيزي او از چهارم تکبير از بعد انسان نفس چهار به توجه با و اندازد مي کنار را نفسهايش از يکي تکبير هر
  

 [ 13 صفحه] 
  

 در که است او هم و است خود مسبح و حامد نماز در که است او خود و. خواند مي را نماز پس آن از که خداست خود اينو 

 .  نمايد مي تهليل و تکبير و تعظيم را خود نماز،
 چنين نمازگزار اگر. شود ادا االحرام تکبيرة قصد به هفتم تکبير و شده گفته تکبير شش نماز ابتداي است مستحب طور همين

 .  نيست احدي خدا جز که رسد مي جايي به و کرده عبور آسمان طبقه هفت يا دل پرده هفت از تکبير هفت اين با کند

 

 بينيد مي چگونه را نماز هاي سجده
 برداشتي که سر است، برزخ از موت دوم سجده است، برزخ السجدتين بين جلسه است، دنيا از موت اول سجده نمازدر 

 هاي نعمت شکر دوم سجده و دنياست هاي نعمت شکر اول سجده. دهي مي شهادت «اهلل اال اله ال» به تشهد در لذا است قيامت

 .  است امامان و پيامبر مثل آخرت

 

 فرمایيد مي پيشنهاد نماز از بعد عملي چه
 من و هستي مالک تو ذليل، من و هستي عزيز تو فقير، من و هستي غني تو خدايا» بگو کن، صبحت خدا با نمازها ازبعد 

 .  کرد خواهي صحبت بخو هم خلق با و شود مي باز نطقت کني صحبت که خدا با «...و مملوک
 علي انشر و فضلک من علي افض و عندک من اهدني اللهم»: بگو نماز هر از بعد کند نمي سيرت عبادتت و نماز ديدي اگر

 از و نما افاضه من بر خويش فضل از و فرما هدايت خويش جانب از مرا خداوندا «برکاتک من علي انزل و رحمتک من

 . فرما نازل من بر خويش برکات از و بگستران من بر خود رحمت
  

 [ 19 صفحه] 
  

 نماز در قلب حضور لزوم
 رأس در و است دين ستون که نماز بخصوص عبادتها همه در که کنيم مي اثبات احاديث و آيات از استفاده با قسمت ايندر 

 در که هستند کساني آنان»: مايدفر مي مومنان درباره تعالي و تبارک خداي. است الزم قلب حضور گرفته قرار ها عبادت همه

 .  «کنندگانند خشوع نمازهايشان
 .  «غافلند خود نماز از که آنان نمازگزاران بر واي»: فرمايد مي نيز و

 نه کند مي نکوهش شوند مي غفلت دچار و ندارند قلب حضور خود نمازهاي در که را گزاراني نماز آيه اين در متعالخداي 

 صدقه که آنان»: فرمايد مي مومنان ستايش در تعالي و تبارک خداي گاه آن. کنند مي ترک را ازنم کلي به که را کساني

 .  «است ترسان دلهايشان که حالي در دهند مي که را آنچه دهند مي
 حد در قلب حضور مستلزم آن و هستند خشيت و خوف داراي عبادت انجام حين در که است کساني ستايشگر متعال خداوند

 .  ستا اعلي



  
 [ 11 صفحه] 
  

 :  فرمايد مي اله و عليه اهلل صلي اسالم گرامي رسول
 .  «کند مي دريافت کامل پاداش کند، رعايت شايسته طور به را آن آداب و شرايط کس هر است الگو و ميزان نماز»
 :  فرمايد مي رابطه همين در نيز و
 .  «بيند مي را تو او ترديد بي بيني نمي را او تو راگ بيني مي را او گويي که سان آن کن پرستش را خداي»
 :  فرمايد مي نماز کمال و تمام فضيلت درباره و
 تا آسمان از نماز دو اين ميان ولي دهند مي انجام يکنواخت را سجود و رکوع و خيزند مي بر نماز به من امت از تن دو»

 .  «است فاصله زمين
 :  فرمايد مي رابطه همين در و
 االغ شکل به را صورتش خداوند که ترسد نمي آيا چرخاند مي طرف آن و طرف اين به را صورتش نماز در که کسي»

 .  «بگرداند
 :  فرمايد مي نيز و
 .  «آمرزد مي را او خداوند ندهد خطور خود قلب از را دنيا امور از چيزي آن در که بگزارد نماز رکعت دو کس هر»
 انجام کامل طور به را آن خشوع و سجود و رکوع و دارد باز پراکنده افکار از را خود بقل واجب نماز يک در که کسي»

 ندهد انجام بيهوده کار ديگر نماز رسيدن فرا هنگام تا و کند ستايش و تمجيد و تقديس را تعالي و تبارک خداي آنگاه دهد

   او براي خداوند
  

 [ 18 صفحه] 
  

 .  «دهد مي قرار عليين اهل از را او و نويسد مي عمره و حج پاداش
 باالخره و گردد مي پذيرفته آن پنجم يک يا و آن چهارم يک يا آن سوم يک يا و شود مي پذيرفته آن نصف که هست نمازي»

 نمازگزار صورت به شده پيچيده درهم کهنه جامه چون نماز اقسام از برخي و شود مي پذيرفته آن دهم يک که هست نمازي

 .  «باشي داشته دروني اقبال و قلبي توجه که مقداري به جز رسد نمي تو به سودي نماز از که درستي هب شود مي زده
 :  فرمود که کند مي نقل اله و عليه اهلل صلي گرامي رسول از السالم عليه باقر امام

 او بر الهي رحمت و کند مي هنگا او سوي به رحمت نظر با نمازش پايان تا متعال خداوند برخيزد نماز به مومني بنده چون»

 براي را اي فرشته خداوند. آيند مي گرد آسمان افق تا او اطراف در فرشتگان و آسمان افق تا سرش باالي از و افکند مي سايه

 کسي چه با و نگرد مي تو به کسي چه که بداني اگر! نمازگزار اي بگويد، او به ايستاده سرش باالي که سازد مي موکل او

 .  خوري نمي تکان جايت از هرگز گويي مي سخن
 :  فرمايد مي السالم عليه صادق امام

 متوجه قلب تمام با شدي نماز مشغول چون گردد مي واجب او بر بهشت که اين جز شود نمي جمع کسي دل در اميد وترس 

 دلهاي خداوند که اين جز ندک روي تعالي و تبارک خداي به دعايش و نماز در که نيست مومني بنده هيچ باش متعال خداي

 .  گرداند بهشت وارد تا کند مي تاييد آنها محبت با را او و گرداند مي باز او سوي به را مومنان
  

 [ 11 صفحه] 
  

 :  گويد مي ثماليابوحمزه 
 شد فارغ نماز از تا نکرد درست را آن افتاد مبارکشان دوش از عبا است نماز مشغول که ديدم را السالم عليه العابدين زين امام

 پذيرفته اي بنده نماز! بودم؟ ايستاده کسي چه حضور در که داني مي آيا تو بر واي: فرمود پرسيدم حضرت آن از را علت

 نماز خداوند خير: فرمود. ايم شده هالک ما صورت اين در تو فداي به جانم گفتم. او قلبي توجه و اقبال مقدار به جز شود نمي

 .  گرداند مي تکميل ها فلهنا وسيله به را
 :  فرمودند که کند مي نقل السالم عليهم صادق امام و باقر امام از يسار بنفضيل 



 از يا بگذراند خياالت با را نماز همه نمازگزار اگر باشي داشته توجه و اقبال آن در که است مقداري به فقط نماز از تو بهره

 .  شود مي زده صاحبش صورت به شده يدهپيچ هم در نمازي چنين ورزد غفلت آن آداب
 :  فرمود که کند مي نقل السالم عليه باقر امام اززراره 
. توست قلبي اقبال مقدار به فقط نماز از تو نصيب که زيرا قلب، حضور و توجه به باد تو بر برخاستي نماز براي که هنگامي

 .  مکش خميازه و مزن رفح خود دل در نکن بازي صورتت و سر و دستت با نماز در هرگز
 :  فرمود که کند مي روايت السالم عليه صادق امام ازحلبي 
 خشوع نمازهايشان در که آنان»: فرمايد مي تعالي خداي که قلب حضور و خشوع به باد تو بر پرداختي نماز به چون

 .  «کنندگانند
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 :  فرمود که است روايت حضرت آن از نيز و
 رفت مي سجده به چون شد، مي دگرگون شريفش رنگ خاست مي بر نماز براي که هنگامي السالم عليه العابدين ينز امام»

 :  فرمود مي نيز و «ريخت مي عرق که اين مگر کرد نمي بلند را سرش
 حرکت دبا که مقداري به جز نداشت حرکتي هيچ که بود درختي ساقه همانند ايستاد مي نماز به حضرت آن که هنگامي»

 .  «دهد
 :  فرمايد مي السالم عليه باقرامام 

 پذيرفته نيز ها عبادت ديگر شود، پذيرفته نماز اگر. است نماز شود، مي محاسبه بنده از( قيامت در) که چيزي نخستين

: گويد مي و است نوراني و سفيد که حالي در گردد مي بر صاحبش سوي به رود باال آسمان به خود وقت در نماز اگر. شود مي

 سوي به رود باال شرايط و آداب بدون و خود وقت غير در اگر و. کند مراعات را تو خداوند کردي رعايت مرا( آداب) تو

 .  سازد تباه را تو خداوند ساختي، تباه مرا تو: گويد مي و است تار و تيره که حالي در گردد مي بر صاحبش
 :  فرمود که کند مي ايترو السالم عليه صادق امام از قاسم بنعيص 

 خدا به اين؟ از باالتر مصيبتي چه آيا کند نمي قبول را او نماز يک خداوند که گذرد مي سال پنجاه فردي بر سوگند خدا به

 زيرا. پذيريد نمي آنها از بخوانند نماز شما براي اگر که شناسيد مي را افرادي خود آشنايان و همسايگان ميان در شما سوگند

   نيکو عمل جز تعالي و تبارک خداي. شمارند مي سبک را مازن آنها
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   بپذيرد؟ را ارزش بي چيز است ممکن چگونه پس پذيرد، نمي را
 :  فرمود السالم عليه اميرمومنان که شده روايت السالم عليه رضا اماماز 

 مشغول بيند، مي ديدگانش آنچه وسيله به را قلبش و دگردان خالص خدا براي را خود نيايش و پرستش که کسي حال به خوشا

 .  نشود اندوهگين شده عطا ديگران به آنچه خاطر به دلش و نبرد ياد از شنود مي گوشهايش آنچه وسيله به را خدا ياد و نکند
   چيست؟ نيکو عمل که بياموزيد شما تا کند مي روايت السالم عليه صادق امام از عيينه بنسفيان 
 نيت و خدا از خشيت و خوف با آن درستي و است منظور تر درست عمل بلکه نيست عمل حجم بسياري نيکو عمل از رمنظو

 :  فرمود سپس. است نيکو اعمال و درست
 از که است عملي خالص عمل زيرا است تر سخت آن خود از شود انجام خلوص با که عمل يک رسانيدن پايان به واستمرار 

. است عمل از جزيي نيت و است برتر عمل خود از نيت و. باشي نداشته ستايش و سپاس انتظار تعالي و تبارک خداي غير

 شاکله از منظور»: فرمود سپس و «کند مي عمل خود شيوه طبق کسي هر بگو»: فرمود تالوت را آيه اين حضرت گاه آن

 .  «است نيت همان( شيوه)
 از چون خواندم مي نماز السالم عليه صادق امام سر پشت( الحرام مشعر در ربانق عيد شب) مزدلفه در: گويد مي تغلب بن ابان

 :  فرمود من به بپرداخت نماز
   آدابش و حدود با را پنجگانه نمازهاي که کسي! ابان اي»
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 وارد را او که دارد خدا نزد پيماني که حالي در کند مي مالقات قيامت روز در را خدا نمايد محافظت اوقاتش بر و داردبپا 

 که حالي در کند مي مالقات را خدا ننمايد، مواظبت آن اوقات بر و نکند رعايت را آن شرايط و حدود اگر ولي سازد بهشت

 .  آمرزد مي را او بخواهد اگر و سازد مي دوزخ وارد را او بخواهد اگر ندارد، او پيش پيماني
 :  فرمودند( يعفور ابي بن) عبداهلل به السالم عليه صادق حضرت

. بخوان نماز نرسد، آن به ديگر که دارد آن ترس و نماز با کند وداع که کسي مثل شوي مي نماز مشغول که وقتي عبداهللاي 

. آوري مي بجا نيکو را نمازت هست، چپت و راست در کسي بداني اگر تو. سجودت موضع به بدوز را چشمت آن از پس

 .  بيني نمي را او تو و بيند مي را تو او که ايستادي کسي پيش تو که بدان
 :  فرمودند السالم عليه صادق حضرت

 و باشد تعالي خداي سوي به قلبش توجه ايستاد واجبي نماز در وقتي که را مومني مرد شماها از دارم مي دوست منهمانا 

 به خداوند کند توجه که آن مگر قلبش، با خدا سوي به دکن توجه نمازش در که اي بنده نيست. دنيا کار به را قلبش نکند مشغول

 .  کند نرم او به کردن محبت براي را مومنان قلوب و او سوي
 :  فرمود که است مروي السالم عليه صادق حضرت از

 خداوند نمايي اعراض اگر و فرمايد اقبال تو به خداوند نمودي اقبال وقتي که زيرا آن، بر کن اقبال نماز در بستي احراموقتي 

   يا ربع يا ثلث مگر نماز از رود نمي باال گاهي پس. کند اعراض تو از
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 .  [ 9]. را چيزي غافل به فرمايد نمي عطا خداوند و نموده نماز به اقبال نمازگزار که قدر آن به. آنسدس 
   :فرمودند ابوذر به که است روايت اله و عليه اهلل صلي خدا رسول از

 .  [ 1]. باشد غافل قلب که صورتي در شب يک ايستادن( نماز به) از است بهتر فکر، با متوسط رکعتدو 
 :  فرمود اله و عليه اهلل صلي اکرم پيامبر

 .  نيست خداوند توجه و نظر مورد باشد نداشته حضور بدنش با نمازگزار قلب کهنمازي 
 .  قلب حضور با مگر نيست( قبول مورد: )فرمود نيز و

 :  فرمود السالم عليه سجادحضرت 
 .  باشد داشته قلب حضور که اي اندازه به مگر شود نمي قبول بنده نماز
 :  فرمود السالم عليه صادقامام 

   است؟ اين از باالتر مصيبتي چه آيا کند نمي قبول را او نماز يک خداوند و گذرد مي سال پنجاه فردي بر سوگند خدا به
 :  فرمود که شده روايت اله و عليه اهلل صلي رماک رسولاز 

 اينکه تا را، فالن آور ياد را، چيز فالن آور ياد به: گويد مي او به و آيد مي شيطان شود، مي نماز مشغول بنده که هنگامي

 .  است خوانده رکعت چند که نشود متوجه انسان
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  قلب حضور درباره بحرالعلوم عالمه اشعار
 خاطر به که است ابياتي قلب حضور درباره را اهلل رحمه بحرالعلوم به معروف طباطبائي مهدي محمد سيد عالمهمرحوم 

  . کنيم مي ترجمه سپس کرده ذکر را آنها عين لطافتشان
  

   االقبال و بالحضورعليک 
   االفعال و االقوال جملة في

  
 .  نماز افعال و ها گفته در خدا به توجه و قلب حضور به باد تو بر
  
   االخبات و النية في الصدق و

  الصالة حقيقةفانها 
  

 .  است نماز تحقيق خضوع و نيت در صداقت که باشي داشته ريا بي خشوعي و صادقانه نيتي که باد تو برو 
  

   يقبل ما بها للعبد ليسو 
   يقبل عليه کان الذي اال
  

 .  شود آورده جا به قلبي توجه با که اعمالي آن مگر شود پذيرفته بنده از که نيست چيزي نماز در
  
   التخشع و بالخضوع صل و
   کالمودع صليت اذا کنو 
  

 .  کند مي خداحافظي نماز با که وانبخ کسي مانند و آور بجا خشوع و خضوع با رانماز 
  

  السکينة و الوقار استعملو 
  المکنونة المقاصد استحضر و
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 .  بگير نظر در را ات دروني مقاصد نماز هنگام به و بخوان نماز آرامش و وقار باو 
  

  الثمرة لب االکمام من خذو 
  الجوهرة اصل المعدن من اطلب و
  

 .  کن دنبال را آن گوهر اصل معدن از و کن انتخاب را مغز آنها از ولي بده انجام را ها پوسته
  



  تفند به قول من اياک
  تعبد لهواک عبد، انتو 
  

 .  اي کرده بندگي را نفست هواي که نباشي صادق آن در که اي گفته از باش حذربر 
  

   نستيعن اياک فيتلهج 
   تستعين اهلل غير انت و
  

 .  جويي مي ياري خدا غير از که حالي در خواهيم مي ياري تو از فقط وييگ مي
  

   علن ما حسن الباطن علي ينعي
 ! الحسن زي في القبيح اقبحما 

  
 .  باشد زيبا ظاهرش که زشتي باطن است زشت چقدر ولي دهد مي خبر زيبا باطن از ظاهرنيکويي 

  
  الظاهر فوق الباطن لهحسن 

  الطاهر التقي بالقلب اعبده و
  

 .  نما پرستش را او تقوا با و پاک قلبي با و کن نيکو ظاهر از بيش خدا براي را باطنت
  
  استغفر و انب و اليه تب و
  بالتفکر الطاعة سددو 
  

 .  بخش قوام تفکر با را طاعتت و نما مغفرت طلب او از و کن انابه و توبه او سويبه 
  

  الذليل المائل قيام قمو 
   الجليل الملک ايدي بين ما
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 .  بايست قدرتمند پادشاه مقابل در ذليل بنده ايستادنچون 
  

   تقول ما قلت ما اذا اعلمو 
   المسؤول من و تناجي من و
  
 چه و کني مي درخواست کسي چه از و کني مي مناجات کسي چه با و گويي مي چه که بدان گويي مي سخن که هنگامي و

 .  خواهي مي



 خالصه آن در نماز روح و حيات که نماز باطني مسايل: اند فرموده( کاشاني فيض مرحوم) علما از ديگر بعضي وابوحامد 

 .  حيا و رجا هيبت، تعظيم، تفهم، قلب، حضور: است چيز شش شود مي

 

 وقت اول نماز برکات
 ظاهر سيما خوش نوراني شخص صورت به قبر در ميت ايبر نماز که شده روايت اله و عليه اهلل صلي اکرم رسولاز 

 :  فرمود و کند مي دفع او از را جهنم آتش و شود مي قبر در او مونس و انيس شود مي
 پانزده عزوجل خداي آورد جا به کامل را نماز سجود و رکوع و کند اقامه خود موقع در را پنجگانه نمازهاي که کسي

 :  فرمايد عطا او به خصلت

 

 دنيا در خصلت هس
 .  کند زياد را او عمرالف: 

 .  کند زياد را او اموال و مال: ب
 .  کند زياد را او صالح اوالدج: 

 

 مرگ موقع در خصلت سه
 .  دارد ايمن را او ترس ازالف: 

 .  دارد ايمان مرگ هول از: ب
  

 [ 11 صفحه] 
  

 .  گرداند بهشت داخل را او: ج

 

 قبر در خصلت سه
 .  کند آسان او بر را منکر و نکير سوال: الف
 .  گرداند وسيع را او قبر: ب
 .  شود گشوده او روي به بهشت درهاي از دري: ج

 

 محشر در خصلت سه
 .  دهد مي نور ماه، مثل او صورت: الف



 .  دهند مي راستش دست به را عملش نامه: ب
 .  گرداند مي آسان او بر را حساب: ج

 

 صراط از عبور موقع در خصلت سه
 .  شود مي راضي او از خداوند: الف
 .  دهد مي سالم او به: ب
 .  [ 9]: فرمايد مي او به رحمت نظر: ج

 

 .107 ص ثمرات،[ 1]

 

 فضيلت وقت به اهميت
 :  السالم عليه علي اميرالمؤمنين خاطر به آفتاب برگشتن

 غفاري، ابوذر حذري، ابوسعيد انصاري، بداهللع بن جابر عميس، بنت اسماء اله، و عليه اهلل صلي پيامبر همسر سلمه ام

 :  که گفتند اله و عليه اهلل صلي خدا رسول ي صحابه از بسياري جماعت و عباس بن عبداهلل
 عليه اهلل صلي خدا رسول روز آن در. فرستاد مهمي به را السالم عليه اميرالمومنين اله، و عليه اهلل صلي خدا رسول روز يک

   چون خواند را عصر نماز اله و
  

 [ 18 صفحه] 
  

 حضرت وحي دفعة داد مي شرح اله و عليه اهلل صلي پيامبر براي را مزبور کار قضاياي برگشت السالم عليه اميرالمؤمنين

 به سر و زد السالم عليه اميرالمؤمنين بر تکيه اله و عليه اهلل صلي خدا رسول. گرفت فرا را اله و عليه اهلل صلي اکرم رسول

 وحي ي غشيه از اله و عليه اهلل صلي خدا رسول چون کرد غروب کاماًل آفتاب و شد طوالني وحي مدت نهاد او ويزان

   را؟ تو رسيده چه علي يا: فرمود ديد ناراحت و متغير را السالم عليه علي آمد بيرون
 بود من آغوش در شما مبارک سر و آمد وحي شما بر که بودم نخوانده را عصر نماز اهلل، رسول يا است خير: کرد عرض

 اهلل صلي خدا رسول. نيست خوش دلم جهت بدين کردم نماز اشارت به لذا بگذارم زمين به را شما مبارک سر که نخواستم

 :  فرمود اله و عليه
 ارکان و طشراي با و وقت در را نماز تو و برگرداند تو نماز براي را آفتاب تعالي خداي تا کنم مي دعا من که نباش دلتنگ

 :  کرد عرض و برداشت دعا به دست اله و عليه اهلل صلي پيامبر آنگاه. بگزاري
 .  بود تو رسول و تو طاعت در السالم عليه علي که داني مي تو! خدايا بار
 مبعوث را هال و عليه اهلل صلي محمد که خدايي آن حق به گفتند خبر راويان بخواند را نمازش تا برگردان را آفتاب! خدايا بار

 خواند وقت به را عصر نماز السالم عليه اميرالمومنين و بود تابيده ديوار و در بر که ديديم را آفتاب ما که نمود رسالت به

 . [ 9] نشست فرو دفعًة آفتاب داد را نمازش سالم چون
 اتفاق گزارد نماز آنجا در روز شبانه شش اله و عليه اهلل صلي پيامبر که فضيح مسجد در نضير بني ي واقعه در قضيه اين

 .  افتاد
  



 [ 11 صفحه] 
  
 .201 ص پاورقي 1 ج الفقيه، یحضر ال من[ 1]

 

 حکایاتي از اولياي خدا در خصوص نماز

 

  ناب هاي توصيه
   سره؛ قدس کوهستاني العظمي اهلل آيت حضرت از نوراني ي توصيه سه

 مشهد از تحصيلي يتمعاف کارت تجديد براي بود سره قدس کوهستاني العظمي اهلل آيت حضرت بهاي گران عمر اواخر

 شرفياب ايشان خدمت داشتم وارسته روحاني آن زيارت به فراوان شوق و عشق که جايي آن از بودم آمده بهشهر به مقدس

 بودم( العالي ظله دام) ايازي العظمي اهلل آيت حضرت بزرگوار استاد محضر در کالء رستم در که سالي چند گرچه. شدم

 و بنده براي آخر ديدار اين اما. کرد مي سفارش بسيار را ديدارشان هم له معظم و. شد مي بنده نصيب کرارًا مالقاتشان توفيق

 خاص ساده زندگي. عمل با بود عالمي خودش عصر در ايشان. عمل همراه بود درسي چون بود درس بزرگترين بنده امثال

 .  عام و خاص زد زبان فردي هارتط در ناپذير، خستگي عبادت در يعني مدام، بود متعبدي وي. داشت را خود
   اجازه پزشکان چون بود ممنوع( جان آقا) مالقات سفر اين در

  
 [ 11 صفحه] 
  

 .  رسيدم فرزانه انسان آن خدمت به فرزندشان واسطه به که اين تا دادند نمي را مالقات
 شنيد مي و ديد مي آنچه. بود دور دنيا هاي شنيدني از و دنيا هاي ديدني از داشت اي ويژه سلوک و سير هم بيماري بستر در

 .  بود اخروي همايش و الهي سروش
 صداي رسيد مي تخويف و انذار آيات به که گاهي. بود محبوبش ياد به و ذکر در گويا زبان بود، مشخص آنچه حال اين در

 .  کردم پندي و نصيحت درخواست معنويت و معني حال همان در. گريست مي سخت و شد مي بلند اش ناله
 :  دهيد قرار کارتان ي لوحه سر در را چيز سه: فرمود

 .  نشويد جدا قرآن از و باشيد قرآن با همراه. 9
 .  نکنيد ترک را شب نماز. 1
 .  بخوانيد وقت اول را نماز. 8
 :  فرمودند بعد الهي مرد آن

 دنيا در بقاء براي وقتي ديگر کردم سپري را عمري فعاًل. است آماده انساني هر دادن فريب براي که باشيد شيطان مواظب

 با. باشم همراه آخرت کاروان با که هستم قافله منتظر فقط و ام کرده جمع را توشه و اثاثيه. هستم بام لب آفتاب نمانده، برايم

 .  نمايد وسوسه مرا خواهد مي شيطان حال اين
 مرخص و بوسيدم را رباني عالم آن دست. فرمودند معنا تمام به له معظم را درس. شد بلند توحيد، رادمرد آن ي گريه صداي

 .  شدم
   تشيع و ماتم در مشهد علميه حوزه که نگذشت روزي چند اما

  



 [ 11 صفحه] 
  

 پذيرايي او از القدر، جليل و عزيز ميزباني الثناء و التحيات عليه الحجج ثامن حضرت و عزادار، عامل عالم آن ي جنازه

 . [ 9]( شاد انشرو. )کرد

 

 .دریاباري اهلل عنایت سيد المسلمين و االسالم حجت قم، علميه حوزه استادان از یکي از خاطره[ 1]

 

 نخواند شب نماز بماند جا این طلبه نيستم راضي
 شرکت بهشهر کوهستان در اهلل رحمه کوهستاني العظمي اهلل آيت حضرت بزرگداشت مجلس در 9811 سال در حقير اين

 :  بود نوشته ها کالس از يکي سر باالي رفتم له معظم هاي مدرسه از يکي به مجلس اتمام از بعد کردم
   «.نخواند شب نماز و بماند جا اين اي  طلبه که نيستم راضي من»

 

 ظهور از قبل نماز رکعت دو
 و ايستد مي کعبه به رو يمابراه مقام پشت و رود مي الحرام مسجد به پروردگار اذن به ظهور روز در «عج» مهدي حضرت

 . [ 9]. فرمايد مي ظهور اعالم سپس و گزارد مي نماز رکعت دو

 

 .12 ص نماز، درباره نکته یک و هزار[ 1]

 

 یافتي شنيدن توفيق برنامه این برابر در که اي کرده چه تو
 :  گويد مي طالب از يکي
 ها درخت و ها سنگريزه و( اصفهان صدر مدرسه) مدرسه ديوار و در که شنيدم ناگهان برخاستم خواب از عبادت براي شبي

   ذکر
  

 [ 11 صفحه] 
  

 خاک روي را سپيدش محاسن ديدم رسيدم، سره قدس کاشي آخوند ي حجره نزديک که وقتي شدم تحقيق مشغول. گويند مي

 دنبال به... و مدرسه ديوار و در و «الروح و المالئکة رب قدوس سبوح»: گويد مي و بارد مي اشک اش ديده دو از و گذاشته

 .  گويند مي را ذکر اين او



 .  داشت وا تعجب به سخت مرا ديشب ماجراي: گفتم و کردم عرض را ديشب داستان و رسيدم استاد خدمت شب آن فرداي
 :  گفت سادگي کمال در سره قدس کاشي آخوند
 برنامه اين برابر در که اي کرده چه تو! هان شنيدي، را صداها اين و شد باز تو گوش علت چه به که است تو کار از تعجب

 .  [ 9] يافتي؟ شنيدن توفيق

 

 .112 ص نماز، درباره نکته هزار در شده نقل - 161 ص ،1 ج اسالمي، عرفان[ 1]

 

 نوراني توصيه سه
 شود مي نگهداري اش نوه نزد و مانده يادگار به ايشان از که قرآني اول ي صفحه پشت در سره قدس درسم حسن سيد اهلل آيت

 :  کنم مي توصيه خصلت سه به را تو! بيگم فاطمه اي: است نوشته چنين دخترش به خطاب خود خط به
 .  بخوان را قرآن و نماز. 9
 .  کن دعا مادرت و پدر براي. 1
  

 [ 13 صفحه] 
  

 .  [ 9]. باش داشته قناعت زندگي در. 8

 

 .111 ص مدرس، هاي داستان[ 1]

 

 نشود ترک شما وقت اول نماز
 :  که داشتند تاکيد هميشه خدا راه سالکان به سلوکي سفارش در بهاءالديني، اهلل آيت حضرت

 .  بجوييد تقرب خدا به شويد خالص باشيد خدا ي بنده
 :  فرمودند مي و کردند مي تشويق آن اداي به را افراد همواره و ندداد مي زيادي اهميت وقت اول نماز به

 .  [ 9]. نشود ترک شما وقت اول نماز شود نصيبتان برکاتي خواهيد مي اگر

 

 .11 و 61 ص له، معظم نامه زندگي[ 1]

 



 معصومه حضرت مطهر حرم در جماعت نماز سال شصت
 :  است آمده سره قدس نجفي عشيمر العظمي اهلل آيت حضرت هاي يادداشت از برخي در

 جماعت نماز ي اقامه عليهاالسالم معصومه حضرت حرم در صبحها ،(قمري 9818) کردم سکونت قم در که هنگامي

 باز از پيش و زود صبح طرف اين به پيش سال شصت از و دادم رواج آنجا در را سنت اين که بودم کسي تنها من و شد نمي

 فجر طلوع از قبل ساعت يک گاهي انتظار اين. ايستادم مي منتظر و رفتم مي ديگران از ترزود و مطهر حرم درهاي شدن

 راه و گرفتم مي دست به کوچک اي بيلچه پوشاند مي را جا همه برف که هنگامي زمستانها در. کنند باز را درها خدام تا بود

   خود تا کردم مي باز صحن طرف به را خود
  

 [ 11 صفحه] 
  

 کم کم آن از پس و کرد اقتدا من به نفر يک مدتي از پس تا. خواندم مي نماز تنهايي به خود آغاز در. برسانم مطهر محر به را

 تاريخ آن از سال شصت که امروز تا و کردم آغاز مطهر حرم در را جماعت نماز ترتيب اين به و کردند اقتدا ديگر افراد

 حضرت سر باال مسجد در بار سه روزي پس آن از و شد اضافه نيز ها بش و ظهرها آهسته آهسته. دارد ادامه گذرد مي

 .  [ 9]. خواندم مي نماز شريف صحن و عليهاالسالم معصومه

 

 .67 ص مرعشيه، کرامات[ 1]

 

 شفابخش نسخه
 :  فرمود که نمودند نقل سره قدس قاضي اهلل آيت مرحوم خود استاد از بهجت، اهلل آيت و طباطبايي عالمه

 .  [ 9]! کند لعن مرا نرسد عاليه مقامات به و بخواند وقت اول را واجبش نماز يکس اگر

 

 .22 ص بزرگان، محضر در[ 1]

 

 بخوان شب نماز خواهي مي دنيا فرزندم
 قاضي مرحوم محضر به گاهي شدم مشرف تحصيل براي اشرف نجف به چون: فرمايد مي سره قدس طباطبائي عالمه

 رسيدند من به چون کردند مي عبور جا آن از قاضي مرحوم که بودم ايستاده اي مدرسه در روز کي که اين تا شدم مي شرفياب

 شب نماز خواهي مي آخرت بخوان، شب نماز خواهي مي دنيا! فرزند اي: گفتند و گذاردند من ي شانه روي را خود دست

 .  [ 9]. بخوان
  

 [ 33 صفحه] 



  
 .16 ص تابان، مهر[ 1]

 

 وقت ولا نماز به سفارش
 :  گويند مي( مجتهد محمد شيخ به مشهور) سوادکوهي خانقاهي فارابي محمد شيخ اهلل آيت حضرت احواالت در

 وقت، اول نماز و مناجات و شب نماز و تهجد و سبحان خداي درگاه به زاري و تضرع و باطن صفاي و عبادت در شيخ

 :  فرمود مي و بود عام و خاص زد زبان
: فرمود بار دو بود شده موفق حضرت آن زيارت به که «زهري» نام به ديدارش مشتاقان از يکي هب «عج» مهدي حضرت

 تأخير قدري به را مغرب نماز و شوند ناپديد ها ستاره تا بيندازد تأخير چندان را صبح نماز که کسي است دور خدا رحمت از

 .  شوند ظاهر ها ستاره تا بيندازد
 .  نمود مي سفارش آن اهميت و وقت اول نماز به را اطرافيانش و دانشاگر هميشه حديث اين ذکر با

 

 رسيدم مي خواستيم مي آنچه به نماز واسطه به
 شهر مسجد به ماندم مي عاجز آن حل از و آمد مي پيش مشکلي برايم زمان هر: گويد مي سينا ابوعلي الرئيس شيخ دانشمند

 مشکلم از گره تا دهد ياري نماز آن نور ي وسيله به مرا خواستم مي خداوند از سپس آوردم، مي بجا نماز رکعت دو و رفتم مي

 .  [ 9]. رسيدم مي خواستم مي آنچه به و شد مي آسان برايم مشکل، حل راه رکعت، دو آن اداي از پس کند، باز
  

 [ 39 صفحه] 
  
 .111 ص ،1 ج اسالمي، عرفان[ 1]

 

 شوم خسته ازنم از من که شود مي خسته شنا از ماهي مگر
 :  گفتند او به خواند مي نماز رکعت هزار شب هر و بود السالم عليه رضا امام حرم در شب سه مدت سره قدس اميني عالمه

  [ 9]! شوم؟ خسته نماز از من که شود مي خسته شنا از ماهي مگر: فرمود شويد؟ نمي خسته شما

 

 .260 ص نماز، درباره نکته یک و هزار[ 1]

 



 بخوانيد وقت اول نماز و نکنيد گناه
 تقاضا ايشان از نويسد مي بهجت اهلل آيت حضرت محضر به را اي نامه مطلق موسوي عباس سيد المسلمين و االسالم حجت

  بکنيم؟ چه «عج» عصر ولي و حق حضرت به محبت ازدياد براي بفرمايند بيان که کند مي
 .  بخوانيد وقت اول نماز و نکنيد گناه: فرمودند مرقوم جواب در

 گناه: فرمودند مرقوم را جواب همين نيز له معظم نمودند اي نامه در اراکي العظمي اهلل آيت مرحوم محضر از را سوال همين

 .  [ 9]. بخوانيد وقت اول نماز و نکنيد
  

 [ 31 صفحه] 
  
 .اولياء محضر در[ 1]

 

 اسرار نماز واعمال آن

 

 چيست نماز اسرار و فلسفه
 مسلمان از مرگ از پس که چيزي اول و است نماز آورد امت براي اله و ليهع اهلل صلي خدا رسول که واجبي اولين

 .  شود نمي توجهي اعمال ساير به نشود قبول اگر و نمايند مي توجه اعمال ساير به شود قبول اگر است نماز پرسند مي
 خداي جهت همين به که است رازي و رمز داراي هم واجب نمازهاي. نيست فلسفه و حکمت بدون اي فريضه هيچ اسالم در

 .  است نموده واجب بندگانش بر شرائطي تحت وقت پنج در را واجب نمازهاي سبحان و حکيم
 که سواالتي جواب در يا مختلف هاي مناسبت به السالم عليهم معصومين ائمه که است اسراري و فلسفه نماز؛ اجزاء تمام براي

 .  اند کرده اشاره آن به فراوان احاديث در شد مي آنها از نماز فلسفه و رمز و راز ي درباره
 :  گويد مي حبيب بن ضمرة

  
 [ 38 صفحه] 
  

 :  فرمودند نماز اسرار و فوايد و خواص درباره حضرت. شد پرسش نماز ي درباره اله و عليه اهلل صلي پيامبر از
 براي و. باشد مي اهلل سوي به نبياءا صراط و منهاج نماز است نماز در پروردگار رضاي و است دين شرايع از نماز»

 و رزق در برکت باطل، از حق تشخيص پروردگار، شناخت و معرفت نور، ايمان، و هدايت فرشتگان، دوستي نمازگزار

 و دعا اجابت موجب و کافر عليه مومن سالح نماز و باشد مي شيطان ناراحتي و کراهت و آن سالمت و بدن راحتي و روزي

 .  باشد مي آخرت براي دنيا در مومن ي توشه و زاد و است اعمال قبولي
 منکر و نکير براي نمازگزار پاسخ و پايش زير در نيکو فرشي قبر، در مونس الموت، ملک نزد در نمازگزار شفيع نماز

 و او بين حائل و ساتر و بدنش براي لباس صورتش، نورانيت موجب و او سر بر است تاجي صورت به بنده نماز. باشد مي

 .  است جهنم آتش
. است صراط از عبور جواز و جهنم آتش از بدنش نجات موجب و بوده پروردگارش و او بين خوبي برهان و حجت نماز

 نماز ي وسيله به است، بهشت بهاي و ثمن و حورالعين ي مهريه و باشد مي او سوي به جنت ابواب گشايش و فتح موجب نماز



 و حق قول نماز. است الهي تقديس و تمجيد و تکبير و تهليل و تسبيح نماز زيرا رسد مي الوا مقام و عالي ي درجه به بنده

 . [ 9] «.باشد مي حق سوي به دعوت
  

 [ 31 صفحه] 
  
 .211 ص ،16 ج الصلوة، فضل باب ،72 ج بحار،[ 1]

 

 چيست نماز وجوب حکمت
 و اقرار متعال خداوند ربوبيت به نمازگزار که است آن شد واجب مردم بر نماز که اين علت: فرمود السالم عليه رضا امام

 حالت با - جالله جل - جبار خداوند پيشگاه در و. افکند مي دور به او قدس ساحت از را شريکي گونه هر و کند مي اعتراف

 حضرتش زا را خويش ي گذشته گناهان از پوشي چشم و ايستد مي خويش ضعف به اعتراف با و فروتني و بيچارگي و خواري

 و باشد خدا ياد به هميشه و بنمايد عزوجل خداي تعظيم وسيله بدين تا گذارد مي زمين بر صورت روز هر. شود مي خواستار

 و خواستار و نداده دست از را تذکر و شکستگي دل حالت که اين تا و. ننمايد طغيان و سرکشي و نکند فراموش را او آني

 .  باشد خود دنياي و دين راغب
 را خود آفريننده و کننده تدبير و سرور بنده نماز، در. باشد مي روز و شب تمام در او ذکر تداوم و خدا ياد موجب ازنم

 خداوند، پيشگاه در نماز به ايستادن و خدا ياد با نمايد، گردنکشي و کند ناسپاسي يا و کند فراموش اگر که نمايد نمي فراموش

 .  [ 9]. نمايد دوري تباهي و فساد گونه هر از و شود داشته باز گناهان ي همه از

 

 .1 ص ،1 ج الفرائض، اعداد ابواب از ،1 باب ،1 ج الشيعه، وسائل[ 1]

 

 چيست براي وقت پنج در پنجگانه نمازهاي حکمت
 :  فرمايد مي چنين خداوند بندگان بر شرائطي تحت وقت پنج در يوميه ي فريضه ي درباره السالم عليه مجتبي حسن امام

  
 [ 31 صفحه] 
  

 اله و عليه اهلل صلي پيامبر از را مسائلي داناترينشان شدند شرفياب اله و عليه اهلل صلي پيامبر محضر به يهوديان از اي عده

 :  بود اين او پرسشهاي جمله از پرسيد
 شبانه از وقت پنج در را پنجگانه نماز اين علت چه به و چه براي خداوند که مرا بده خبر اله و عليه اهلل صلي خدا رسول اي

   کرد؟ واجب و فرض تو امت بر روز
 به و گويند مي حق حضرت تسبيح چيز همه خدا عرش از غير آفتاب زوال هنگام در همانا: فرمود اله و عليه اهلل صلي پيامبر

 امتم بر را نماز خداوند عتسا اين در فرستد مي درود من بر پروردگارم هنگام آن در.. گردند مي مشغول پروردگارم حمد

 تاريکي تا( روز ي نصفه) خورشيد بازگشتگان از را نماز بدار پا به: فرمايد مي قرآن در خداوند که. ساخت واجب و فرض



 يا رکوع به ساعت اين در که نيست مومني هيچ پس. کنند مي وارد جهنم به قيامت در را جهنميان که است ساعتي اين و. شب

 .  گرداند مي حرام جهنم آتش بر را جسدش خداوند که اين مگر باشد مشغول مقيا يا و سجود
 خداوند پس شد خارج بهشت از و خورد منهيه ي شجره ي ميوه از ابوالبشر آدم که است ساعتي در آن و عصر نماز اما و

 محبوبترين از نماز اين و دنمو اختيار نيز من امت براي را اين خداوند و نمود عصر نماز به امر را آدم حضرت ي ذريه

 .  يوميه نمازهاي بين در نماز اين بيشتر حفظ به نمود توصيه مرا و است حق حضرت پيشگاه به نمازها
  

 [ 31 صفحه] 
  
 هنگام از پس سال سيصد که پذيرفت ساعت آن در را آدم حضرت ي توبه خداوند که است ساعتي در آن و مغرب نماز اما و

 آورد جا به مغرب نماز رکعت سه آدم حضرت. انجاميد طول به اش توبه قبول تا منهيه درخت ي ميوه از آدم حضرت خوردن

 سه اين خداوند پس اش توبه( قبول شکرانه) براي رکعتي و حوا، حضرت خطاي براي رکعتي و خويش خطاي براي رکعتي

 که داده وعده من به پروردگارم و است مستجاب آن در دعا که است وقتي مغرب. ساخت واجب و فرض امتم بر را رکعت

: فرمود و نموده امر آن به مرا قرآن در خداوند که است نمازي همان اين و. نمايد مستجاب وقت اين در را مومنين دعاي

 . [ 9]. کنيد بامداد که هنگامي و کنيد شب که هنگامي را، خداوند شماريد منزه
 فرمود امر عشاء نماز به امتم و من به پروردگارم لذا است ظلماتي قيامت روز در و قبر در راستي به پس عشاء، نماز اما

 به که نيست قدمي هيچ و فرمايد عطا صراط روي نوري امتم به و من به که اين و آن ساختن روشن و قبر نورانيت براي

 پروردگار که است نمازي اين و. گرداند مي حرام جهنم آتش از را بدنش خداوند که آن مگر برود عشاء و عتمه نماز سوي

 .  فرموده اختيار من از قبل انبياي و مرسلين براي را آن متعال
 که فرمود امر مرا خدايم پس. کرد مي طلوع شيطان شاخهاي بر گويا کرد مي طلوع وقتي آفتاب همانا پس صبح نماز اما و

   از قبل
  

 [ 31 صفحه] 
  

 زود و. نمايند سجده خداوند براي امتم که آن تا بخوانيم صبح نماز کند سجده آفتاب براي کافر که آن از قبل و خورشيد طلوع

 آن ناظر و شاهد روز مالئکه هم و شب مالئکه همه که است نمازي اين. است تر محبوب خداوند پيشگاه در آن آوردن جا به

 .  [ 1]. باشند مي

 

 . 11 آیه روم، ي سوره[ 1]
 . 981 ص ،89 باب ،9 ج الفقيه، يحضره ال من[ 1]

 

 چيست براي نيت هنگام هفتگانه تکبيرهاي
 :  فرمايد مي «الغطاء کشف» قيم کتاب صاحب اهلل رحمه جعفر شيخ مرحوم

 پيشگاه در ذلت و انکسار از نمازگزار تمرکز تا باشد مي غفلت کردن برطرف همانا نيت هنگام هفتگانه تکبيرهاي راز

 .  [ 9]. شود بيشتر خداوند

 

 .21 ص سرالصلوة،[ 1]



 

 معناست چه به االحرام تکبيرة در دستها کردن بلند
 ام شده غرق معصيت درياي در! پروردگارا که است اين به اشاره نماز االحرام تکبيرة در دستها کردن بلند: گويند بعضي

 .  [ 9]. بگير را دستم نجاتم براي

 

 .201 ص ،1 ج اسالمي، عرفان[ 1]

 

 دارد علتي چه تکبيرات گامهن دستها کردن بلند سر
 طريق خار و اندازند سر پشت به را( خدا) غير آن واسطه به( بايد نمازگزار) که گويند معرفت اهل: اهلل رحمه خميني امام

 و معنوي حقيقي، معراج به گاه آن. گردانند مخلص و خالص و سوي ما از منقطع را خود و بردارند ميان از را وصول

 .  [ 9]. وندر اهلل الي مسافرت
  

 [ 33 صفحه] 
  
 .111 ص حدیث، چهل[ 1]

 

 دارند فرق یکدیگر با سجود و رکوع ذکر چرا
 و العظيم ربي سبحان»: گويند مي رکوع در گزاران نماز چرا: پرسيد السالم عليه جعفر بن موسي حضرت از حکم بن هشام

   ؟«بحمده و االعلي ربي سبحان»: گويند مي سجود در ولي «بحمده
 ذکر و گزارد نماز جا آن در و بردند معراج به را اله و عليه اهلل صلي خدا رسول که وقتي! هشام اي: فرمود السالم عليه امام

: گفت حال آن در و آمد در رکوع حال به اختيار بدون و لرزيد بدنش بندهاي ديد، که را آنچه ديد خداوند عظمت از و گفت

 .  هستم او ستايش مشغول من و است منزه و پاک نقصي و عيب هر از من، بزرگ دگارپرور «بحمده و العظيم ربي سبحان»
 بدون و افتاد شد نمي تصور برتر آن از که بلندتري مکان در خود خداي عظمت به نظرش برخاست حالت آن از که وقتي و

 و باشد مي برتر کس همه از که من پروردگار «بحمده و االعلي ربي سبحان»: گفت و نهاد خاک بر را خود صورت اختيار

 .  هستم او ستايش مشغول من و است منزه و پاک نقصي و عيب هر از
 پر را دلش که رعبي آن از قدري مرتبه هفت گفتن از پس تا کرد مي تکرار را کلمات اين اله و عليه اهلل صلي اکرم پيامبر

 .  دش سنت ذکر دو اين او امت در همين خاطر به شد کاسته بود کرده

 



 چيست است شده واقع گرفتن وضو در که رازهایي لطفاً
 به و نشستند مي مسجد در الطلوعين، بين صبح نماز از بعد اله و عليه اهلل صلي خدا رسول: آملي جوادي اهلل آيت حضرت

   مردم سواالت
  

 [ 31 صفحه] 
  

: فرمودند اله و عليه اهلل صلي پيامبر کنند رحمط سواالتي حضرت محضر در تا گرفتند نوبت نفر دو روزي. دادند مي پاسخ

   گوييد؟ مي خود شما يا ايد آمده چه براي شما بگويم
 :  فرمودند بفرماييد؟ شما اهلل رسول يا کردند عرض

 بيان چنين را ها سوال جواب گاه آن گرفتن وضو مسائل در سوال براي ديگري و است آمده حج مسائل گرفتن ياد براي يکي»

 :  دفرمودن
 :  گرفتن وضو معناي اما

 جانب به پاک صورت با که کنم مي شستشو را آن دادم انجام صورت اين با که گناهي هر خدايا يعني وضو در صورت شستن

 .  بگذارم خاک بر سر پاک پيشاني با و کنم عبادت تو
 .  کنم مي تطهير ام شده تکبمر دستم با که را گناهاني و شستم دست گناه از! خدايا يعني، وضو در دستها شستن
 باطل هاي خيال آن و. کنم مي تطهير را سرم ام پرورانده سر در که خام هوس و باطل خيال هر از! خدايا يعني، وضو در مسح

 .  اندازم مي دور به سر از را
 کسي اگر. کنم مي تطهير ام ادهد انجام آن با که گناهي هر از را پا اين و کشم مي پا رفتن، بد جاي از من! خدايا يعني، پا مسح

 بايد. ببرد را خدا نام انسان نشسته دهان با شود مي مگر. کند تطهير را دهان بايد آورد زبان بر را حقتعالي مبارک نام بخواهد

 يمبر نمي لذت نماز از بينيم مي ما اگر است گرفتن وضو اسرار از اي گوشه اين. «بشويد را آن و کند مضمضه دهان در آب با

   براي بريم نمي لذت عبادت از و
  

 [ 13 صفحه] 
  

 .  کنند نمي تعويض و تبديل عبادت اين با را چيزي برند مي لذت عبادت از که آنها. نيستيم آشنا اسرار اين به که است آن
 آن اسرار و بآدا با را نماز که است آن براي کنيم نمي احساس نورانيت از چيزي خوانيم مي نماز ما بينيم مي که اين

 .  [ 9]. است آن باطن معرفت در نماز خاصيت. ايم نخوانده

 

 .21 و 20 ص آملي، جوادي اهلل آیت عبادات، اسرار[ 1] .

 چيست وضو اسرار
 :  نوشت سنان بن محمد مسائل جواب در السالم عليه رضا امام

 و ساحت در است بنده قيام. است واجب هبند بر باشد مي قدمين و سر مسح و ذراعين و وجه شستن آن خاطر به که وضو

 جوارح آن با است بنده نمودن مالقات و خود ظاهري جوارح با او درگاه به است بنده آوردن رو و خود پروردگار حضور

 جهت به و آنها گردانيدن جهت به را دستها شويد مي و. خضوع جهت از را صورت شويد مي پس. الکاتبين کرام با ظاهر

 و. آشکارند و ظاهر که اين جهت از را خود قدمهاي و سر کند مي مسح خود، خداوند سوي به دنيا از انقطاع و شوق و خوف

 دو آن در است ذراعين و وجه در که خدا سوي به انقطاع و فروتني آن که است اين براي احوال همه در دو آن به آوردن رو

 .  [ 9]. باشد نمي



 

 .271 ص ،2 ج شيعه، احادیث جامع[ 1]

 

 است بوده چگونه اميرمومنان وضوي
 :  فرمود السالم عليه صادق امام

  
 [ 19 صفحه] 
  

 براي از آبي ظرف: فرمود حنفيه محمد فرزندش، به حضرت. بود نشسته حنفيه بن محمد با السالم عليه اميرالمومنين روزي

 دست بر و کرد پر آب از را راستش ستد کف حضرت. آورد آب حنفيه محمد! بسازم وضو نماز براي تا کن حاضر من

 نجس را آن و داده قرار پاک را آب که است خدا مخصوص سپاس و حمد و او کمک به و خدا نام به: فرمود و ريخت چپش

 .  است نداده قرار
 :  فرمود و نمود استنجاء السالم عليه امير حضرت سپس

 اين با و بپوشان را عورتم و دار نگهم جنسي آلودگيهاي از و افرم حفظم( حرام و نابجا) شهوات از مرا! پروردگارا بار

 .  کن حرام من بر را آتش و مکن ام جهنمي اسباب، و وسائل
 :  فرمود و کرد مضمضه آب با السالم عليه امير حضرت سپس

 ثناي و ذکر به را مزبان و فرما تلقين من بر را حجتم و بده قدرت برهانم و حجت بيان بر مرا قيامت روز در! پروردگارا

 .  کن گويا خود
 :  فرمود و کرد استنشاق حضرت سپس
 را بهشت دلنشيني و خوش بوي و ريحان و روح که ده قرار کساني از مرا و مگردان حرام من بر را بهشت بوي! خدايا

 .  کند مي استشمام
 :  فرمود و داد شستشو را خويش صورت آنگاه

 ي همه که روزي مکن سياهم رو و است سياه آن در صورتها که روزي و گردان نوراني و سفيد را رويم! پروردگارا بار

 .  است نوراني و سفيد صورتها
 :  فرمود و شست را راستش دست سپس

  
 [ 11 صفحه] 
  

 .  گردان آسان را محاسباتم و بده چپم دست به را بهشت برات و کن مرحمت راستم دست به را عملم ي نامه! خدايا بار
 :  فرمود و شست را چپش دست سپس

 .  مفرما مغلول گردنم به را آن و نده چپم دست به را اعمالم ي نامه! خداوندا
 .  آورم مي پناه تو به جهنم آتش مقطعات از! پروردگارا

 :  فرمود و نمود مسح را مبارکش سر حضرت سپس
 .  گردان من شامل را خويش عفو و برکت و رحمت! خدايا بار

 :  فرمود و نمود مسح را مبارکش پاهاي سپس



 و لغزان( صراط پل از عبور هنگام بر) قدمها که روزي فرما، استوار و ثابت صراط پل( از عبور) بر مرا! خدايا بار

 و عظمت و جالل صاحب اي بده قرار باشد مي خشنوديت و رضايت موجب آنچه در را تالشم و سعي! خدايا و است لرزان

 .  کرامت
 :  فرمود و نمود حنفيه محمد به نگاهي و برداشت سر حضرت سپس

 و تبارک خداوند گفتم من که آنچه( کند دعا و) بگويد و ساختم من که وضويي همانند بسازد وضو کس هر! حنفيه محمد اي

 خداوند و دهستن خداوند براي تکبير و تسبيح و تقديس مشغول که آفريند مي او براي ملکي وضويش آب قطره هر از تعالي

 .  [ 9]. نمود خواهد ضبط و ثبت او براي قيامت روز تا را اذکار اين ثواب عزوجل

 

 .12 ص ،1 ج الفقيه، یحضر ال من[ 1]

 

 چيست در تيمم اسرار
   ظاهر به که را خاک پس نيافتي آب گاه هر: که است اين تيمم راز

  
 [ 18 صفحه] 
  

 از شيطاني و فردي هواهاي و شهوات و غرور و کبر تمامي تا بمال خود رتصو و دست به است جهان هاي پديده ترين پست

 .  [ 9]. آورد راهت به و گرفته را دستت و آيد رحمش تو خاکساري و ذلت همه اين بر رحيم خداي شايد و گردد دور تو

 

 .ثاني شهيد الصلوة اسرار از نقل به 161 ص نماز، درباره نکته یک و هزار[ 1]

 

 چيست براي قبله استقبال هنگام در زارنمازگ حاالت
 :  فرمايد مي السالم عليه صادق امام
 و بگير ناديده و کن فراموش را همه دارند که آنچه و خاليق و است دنيا در آنچه و دنيا آوردي رو قبله به نماز براي گاه هر

 چشم با را تعالي باري بزرگواري و عظمت و کن دور و گردان فارغ گرداند مي غافل خدا از را تو که چيزي هر از را قلبت

 در آنچه کسي هر که روزي در بزرگ پروردگار مقابل را ايستادنت و توقف آور ياد به و ببين و کن معاينه بصيرتت و قلب

 و ظلم که باشد مي است محض حق که عالم خداوند جانب به خاليق ي همه بازگشت روز آن و بيند مي کرده بد و نيک از دنيا

 تو در که طوري به باش متوقف رجاء و خوف ي پايه بر هميشه است چنين که الحال. ندارد راه او حکومت درگاه به ستم

 از مأيوس را تو عذاب از ترس نه که طوري به باشد، يکسان او مغفرت و واسعه رحمت به اميد و خدا عذاب از ترس

 .  دارد وا او معصيت و گناه به را وت او، مغفرت و رحمت به اميد نه و نمايد خداوند مغفرت
 ناچيز و کوچک متعال و کبير خداي مقابل در است زمين و آسمان در که آنچه از را چيز همه گفتي االحرام تکبيرة گاه هر و

   بشمار،



  
 [ 11 صفحه] 
  

 و بگويد تکبير او اگر. ستا آگاه و مطلع خويش ي بنده قلب از تعالي خداي زيرا. را متعال خداوند بزرگي و کبريائي مگر

 :  فرمايد مي او به خطاب خداوند صورت اين در باشد داشته وجود تکبير حقيقت از موانعي و عوارضي او قلب در که آن حال
 !  دهي؟ مي فريب - باهلل العياذ - من خاليق از ديگر همانند نيز مرا و کني؟ مي خدعه من با آيا دروغگو اي

 خودم به شدن نزديک از را تو و نمايم مي حرام تو بر را مناجاتم و ذکر شيريني و حالوت که مجالل و بزرگي به سوگند

 سلب تو از را مناجاتم خوشحالي و سرور و نکني پيدا مرا قرب توفيق تا دهم مي قرار تو و خود بين حايلي و نموده محروم

 .  [ 9]. گردانم مي

 

 .وةالصل افتتاح باب ،21 ص الشریعه، مصباح[ 1]

 

 است بوده چه براي یوميه نمازهاي به رکعت هفت افزودن
 و است رکعت ده نامند مي اهلل فرض را آن و نمود واجب اله و عليه اهلل صلي خدا رسول امت بر خداوند که يوميه نمازهاي

 به رکعت دو: گويند مي اله و عليه اهلل صلي النبي فرض را آن که افزود آن به رکعت هفت اله و عليه اهلل صلي اکرم پيامبر

 رکعت هفده مجموع که کرد اضافه عشاء به رکعت دو و مغرب نماز به رکعت يک و عصر، نماز به رکعت دو ظهر، نماز

 .  شد
 انجام مسلمين االن که فعلي هيات به نماز وقت چه: پرسيدم السالم عليه سجاد امام حضرت از: گويد مي مسيب بن سعيد

   شد؟ واجب دهند مي
 :  فرمود السالم عليه سجاد ماما

   اسالم به دعوت و گرفت قدرت اسالم منوره مدينه در وقتي
  

 [ 11 صفحه] 
  

 .  ساخت واجب مسلمين بر را جهاد خداوند و شد آشکار
 يک مغرب در و رکعت دو عصر در و رکعت دو ظهر در. افزود رکعت هفت نماز کل به اله و عليه اهلل صلي خدا رسول

 جهتش و گذاشت باقي را بود شده فرض مکه در که حالت همان به صبح نماز ولي نمود اضافه رکعت دو عشاء رد و رکعت

 با روز و شب مالئکه چون و فرمود ذکر زمين سوي به روز مالئکه نزول تعجيل و آسمان به شب مالئکه عروج تعجيل را

 و. «باشد مي مشهود که است بامداد و فجر نماز و»: فرمود لعزوج خداوند کردند مي پيدا حضور فجر نماز ي اقامه در پيامبر

 .  [ 9]. کردند مي پيدا حضور نماز آن در اله و عليه اهلل صلي پيامبر با شب و روز مأمور مالئکه با مسلمانان

 

 

 .121 ص ،16 باب ،2 ج الشرایع، علل[ 1]



 

 چيست در نماز حال در قيام فلسفه
 پروردگار خيرات از و نمايد ادا را او بندگي حق و بايستد متعال خداي پيشگاه در انسان که است اين براي نماز حال در قيام

 .  [ 9]. داشت خواهد قيامي او پيشگاه در نيز قيامت در که بداند و شود مند بهره

 

 .201 ص الصلوة، اسرار[ 1]

 

 نماز در استعاذه چرا
 :  فرمايد مي چنين خدا به شيطان شر از شدن پناهنده مورد در يمکر قرآن در سبحان خداوند

 .  [ 9] «الرجيم الشيطان من باهلل فاستعذ القران قرات فاذا»
   پناه خداوند به شيطان شر از پس نمايي مي قرآن قرائت گاه هر

  
 [ 11 صفحه] 
  

 از را ما تا نموده فاسد را ما عبادت و گمراه را ما ملعون آن که نيستيم امان در عبادتمان امر در شيطان شر از زيرا ببر

 .  دارد نگاه دور به خدا براي عبادت در اخالص

 

 .27 آیه نحل،[ 1]

 

 استعاذه تکبير از پس و اهلل بسم از قبل چرا: گوید مي چنين تفسيرش در الدرر مغتنيات صاحب

 نمایيم مي
 و نمايد مي استحمام آدمي ابتدا است تحليه بر تخليه تقدم باب از «الرحيم الرحمن اهلل بسم» بر استعاذه تقدم: گويد مي پاسخ در

 .  سازد مي معطر را خود و پوشد مي تميز و زيبا لباس سپس گردد مي پاک کثافت و چرک از
 اعتط و عبادت وادي به سپس باشيم امان در او ي حيله و مکر از و شويم پناهنده خدا به بايد شيطان شر از نخست همچنين

 .  [ 9]. شويم وارد خدا

 



 .11 ص حدیث، و قرآن دیدگاه از نماز[ 1]

 

 شود مي خوانده( کوتاه) اخفاء به بعضي و( بلند) جهر به نمازها بعضي چرا
 بلند صبح و عشاء و مغرب و جمعه نماز علت چه به اهلل رسول يابن: پرسد مي السالم عليه صادق امام از عمران بن محمد

 افضل اربعه تسبيحات چهارم و سوم رکعت در چرا و شود؟ مي خوانده آهسته عصر و ظهر نماز قرائت و شود؟ مي خوانده

   است؟ حمد از
 :  فرمود عمران بن محمد پاسخ در السالم عليه صادق امام حضرت

   نمازي اول معراج، در رفت معراج به که هنگامي اله و عليه اهلل صلي اکرم پيامبر
  

 [ 11 صفحه] 
  
 اهلل صلي پيامبر به فرمود امر را مالئکه خداوند که بود جمعه ظهر نماز شد واجب حضرتش به متعال خداوند طرف از هک

 تا بخواند بلند را جمعه ظهر نماز که نمود امر پيامبرش به خداوند و بايستند نماز به سرش پشت در و نموده اقتداء اله و عليه

 .  گردد روشن مالئکه براي او فضل
 ماموم عنوان به مالئکه از احدي ديگر و ساخت واجب و فرض اله و عليه اهلل صلي پيامبر بر را عصر نماز خداوند پسس

 :  فرمود امر را پيامبرش خداوند نگرفت قرار اله و عليه اهلل صلي پيامبر سر پشت و خلف در
 مغرب نماز سپس و نبود کسي اله و عليه اهلل صلي پيامبر سر پشت در که زيرا بخواند آهسته را عصر نماز ي سوره و حمد

 فرمود امر خداوند و. ايستادند اله و عليه اهلل صلي پيامبر سر پشت به مالئکه ساخت واجب اله و عليه اهلل صلي پيامبر بر را

 نزديک پس. شد خواندن بلند به مأمور عشاء نماز در همچنين و بخواند بلند را مغرب نماز اله و عليه اهلل صلي پيامبر که

 اله و عليه اهلل صلي پيامبر و کرد واجب و فرض اله و عليه اهلل صلي پيامبر به را صبح نماز و آمد زمين به آسمان از صبح

 .  شد آشکار مالئکه بر که همچنان گردد روشن مردم بر او فضل تا بخواند بلند که کرد مأمور را
 .  جمعه و يوميه نمازهاي خواندن آهسته و خواندن بلند براي بود عللي مذکوره دالئل اين

 

 چيست در آخر رکعت دو و حمد بر اربعه تسبيحات فضيلت علت
 به که وقتي اله و عليه اهلل صلي اکرم نبي: که است اين براي آخر رکعت دو در حمد بر اربعه تسبيحات برتري و فضل اما و

   اخير رکعت دو اين
  

 [ 13 صفحه] 
  

 الحمدهلل و اهلل سبحان»: فرمود دهشت و زدگي بهت حالت با بود ديده پروردگار جالل و عظمت از که آنچه از آمد يادش رسيد

   «اکبر اهلل و اهلل اال اله ال و
 آن از بزرگتر خداوند و نيست او جز خدايي و است او به مختص ستايش و حمد و بزرگ خداوند است پاک و منزه: يعني

 .  شود وصف که است
 .  [ 9]. شد تشريع منوال اين به و گرديد محسوب حمد قرائت از افضل تسبيحات ينا بر پس

 



 .221 ح ،102 ص ،1 ج الفقيه، یحضر ال من[ 1]

 

 کشيم مي را سر و گردن رکوع در چرا
 چه رکوع در سر و گردن کشيدن معناي خدا، خلق بهترين عم پسر اي: پرسد مي السالم عليه علي اميرمومنان از راوي

   باشد؟ مي
 :  گويي مي که است اين تاويلش: فرمايد مي السالم عليه امام

 است تو براي و کنم مي رکوع تو براي پروردگارا بار! بگو رکوع هنگام. شود زده گردنم چه اگر خداوند به آوردم ايمان

 تو براي است خاشع که مني ارپروردگ تو و نمايم مي توکل تو بر و دارم ايمان تو به و من اسالم است تو براي و من خشوع

 زمين روي در است من از آنچه و. استخوانم و اعصابم و مغز و خون و گوشت پوستم، و مو و چشمم، و گوش و صورتم،

 .  است عالميان پروردگار که است خداوند از کاًل
  

 [ 11 صفحه] 
  

 چيست در سجدتين راز
 سر( نمازگزار) که اول ي سجده: فرمود حضرت کردند سوال السالم عليه علي حضرت از سجدتين معناي و تفسير ي درباره

 از که است اين از کنايه دارد مي بر سجده از سر که گاه آن است شده آفريده خاک از که اين به است اشاره نهد مي زمين بر

 دارد مي بر سر که ديگر بار گردد مي بر زمين به باز و( ميرد مي) که است اين به اشاره دوم ي سجده است برخاسته خاک

 .  شود مي برانگيخته قيامت در و دارد مي بر خاک از سر دوباره يعني

 

 قنوت راز
 اقنتي مريم يا»: فرمايد مي مريم حضرت به خطاب خداوند چنانکه است خضوع با همراه اطاعت معناي به لغت در قنوت

 . [ 9] «لربک
 نماز هر دوم رکعت در که است دعايي همان نماز در قنوت از مراد اما.( کن خضوع خود پروردگار براي! مريم اي: يعني)

 نماز در که است آن «تبتل» از مراد: فرمايد مي [ 1] «تبتياًل اليه تبتل» آيه تفسير در السالم عليه صادق امام. خوانيم مي

 .  است خدا غير از اميد قطع معناي به لغت در «تبتل». کنيم بلند دعا به را ها دست

 

 . 11 آیه عمران، آل[ 1]
 . 3 آيه مزمل،[ 1]

 

 تشهد راز
 :  فرمود السالم عليه صادق امام



 در که چنان باش، او براي خاضع کردار و عمل در و او، ي بنده ضمير و باطن در پس. است تعالي خداوند ستايش تشهد

   صدق صفاي به را زبانت راستي و. هستي او ي بنده ادعا و سخن
  

 [ 933 صفحه] 
  

 بدان و کني عبادتش جوارحت و اعضا( ي همه) و زبان و قلب با تا داده دستورت و آفريده بنده را تو او که بپيوند ضميرت

 .  [ 9]. نمايي او بندگي است تو پروردگار او که جهت

 

 .110 ص سرالصلوة،[ 1]

 

 نماز پایان در سالم معناي چيست
 پيامبرش سنت و تعالي حق امر که کسي يعني است، ايمني نماز پايان در سالم معناي: دفرماي مي السالم عليه صادق جعفر امام

 از ايمني و دنيا بالي از مصونيت و امان اوست براي پس است ترسناک او از و خاضع خدا براي که حالي در نمايد ادا را

 .  [ 9]. آخرت عذاب

 

 .112 ص الخاشعين، صلوة[ 1]

 

 دیگر عبادات مورد در ولي است مستحب اقامه و اذان نماز، از پيش چرا پرسيدند، خدا رسول از

 نيست چنين
 .  است قيامت در انسان مختلف حالتهاي شبيه نماز که اين خاطر به: فرمودند اله و عليه اهلل صلي اهلل رسول

 که جاست همين از و ميرند مي مردم ي همه( صور در اسرافيل دميدن و) اول ي نفخه با که دارد شباهت اول ي نفخه به اذان

 ي اقامه و( است زمين و خاک به انسان بازگشت و مرگ به اشاره سجده) است مستحب اذان از بعد کردن سجده و نشستن

 :  فرمود متعال خداي که( شوند مي زنده مردگان دوم ي مرتبه در صور در اسرافيل دميدن با که) است دوم نفخه شبيه نماز
 .  [ 9]. دهد مي ندا نزديک مکاني از منادي که باش روزي ظرمنت و ده فرا گوش و
 :  فرمود چنانکه است قبرها از مردم برخاستن مانند نماز در قيام و
  

 [ 939 صفحه] 
  
 .  ايستند مي جهانيان پروردگار پيشگاه در مردم که روزي [ 1] «العالمين لرب الناس يقوم يوم»



 خداي که است قيامت در اعمال نامه گرفتن براي کردن دراز دست شبيه االحرام يرةتکب گفتن هنگام دستها کردن بلند و

 که است کافي بخوان را کتابت( گوييم مي او به و) - [ 8] «حسيبًا عليک اليوم بنفسک کفي کتابک اقرا»: فرمود بزرگ

 .  باشي خويش حسابگر خود امروز
 آن در) و [ 1] «القيوم للحي الوجوه عنت و»: فرمود چنانکه دارد تشباه خالق پيشگاه در خاليق خضوع به نماز، رکوع و

 .  شود مي خاضع قيوم حي خداوند برابر در ها چهره همه( روز
( السجود الي يدعون و عنساق يکشف يوم»: فرمود که است قيامت در جهان خداي براي بندگان سجود شبيه نماز سجود و

 شباهت نماز تشهد و شوند مي سجود به دعوت و گردد مي برهنه وحشت از پاها ساق که را روزي بياوريد خاطر به [ 1]

 .  [ 1]. قيامت روز در متعال خداي پيشگاه در خاليق زدن زانو به دارد

 

 . 11 آیه ق،[ 1]
 . 1 آيه ،(38) مطففين[ 1]
 . 91 آيه ،(91) اسراء[ 8]
 . 999 آيه ،(13) طه[ 1]
 . 11 آيه ،(13) قلم[ 1]
 .(. تهراني عبدالحسن) ،13 - 19 ص الصلوة، ءاسرا[ 1]

 

 چيست اکبر اهلل صحيح معني
 .  است تر بزرگ چيز همه از خدا يعني گويند مي پاسخ در چيست؟ اکبر اهلل معني شود سوال افراد از وقتي معمواًل

 .  کنيد توجه زير داستان به اينک است غلط معني اين ولي
  

 [ 931 صفحه] 
  

   چه؟ يعني اکبر اهلل ي جمله پرسيد من از حضرت آن بودم السالم عليه صادق امام محضر در: يدگو عمير بن جميع
 .  است تر بزرگ همه بر خدا يعني: کردم عرض
 چيزها آن از بزرگتر را او و نمودي چيزها ساير با مقايسه سپس و کردي تصور چيزي را خدا معني اين مطابق: فرمود

 ( است هتشبي اين. )اي نموده تصور
   چيست؟ اکبر اهلل معني پس کردم عرض
   يوصف؛ ان اکبر اهلل: که است اين معنايش: فرمود
 .  گردد توصيف که است آن از بزرگتر خداوند يعني

 و دهي قرار ديگر طرف در را مخلوقات ساير و طرفي در او: که اين به نکن محدود را خدا پاک ذات تر روشن عبارت به

 .  [ 9]. گردي تشبيه مرتکب نتيجه در و است تر بزرگ همه از او بگويي

 

 .11 ص صدوق، شيخ االخبار، معاني از اقتباس[ 1]

 



 چيست اهلل سبحان معني
   چيست؟ «اهلل سبحان» کلمه تفسير: پرسيد خطاب عمربن از شخصي

 کني سکوت وقتي و دهد مي خپاس کني سوال وقتي که هست مردي( بود جا آن در که باغي به اشاره) باغ اين در: گفت عمر

 به است کار مشغول باغ در السالم عليه علي حضرت ديد و رفت باغ به شخص آن. نمايد مي( آموزش راه در) سخن به آغاز

   چيست؟ «اهلل سبحان» معني: کرد عرض و رفت حضورش
   خدا عظمت با و بلند مقام تعظيم «اهلل سبحان»: فرمود السالم عليه علي

  
 [ 938 صفحه] 
  

 او بر فرشتگان ي همه گويد مي را کلمه اين اي بنده که وقتي و پندارند مي مشرکان که آنچه از است خدا دانستن منزه و است

 .  [ 9]. فرستند مي درود

 

 .11 ص صدوق، االخبار، معاني[ 1]

 

 است کافر نماز تارک که راستي به
 :  گفت زراره بن عبيد

 :  فرمود پاسخ در پرسيدم کبيره گناهان ي ربارهد السالم عليه صادق امام از
 :  است هفت السالم عليه علي کتاب در آنها

 .  خدا به کفر. 9
 .  نفس قتل. 1
 .  او به مخالفت و پدر به رساندن آزار. 8
 .  آن حرمت به علم از پس رباخواري. 1
 .  ناحق به يتيم مال خوردن. 1
 .  جهاد ي جبهه از گريختن. 1
 .  هجرت از پس تعرب. 1

 .  آري: فرمود گناهانند؟ بزرگترين اينها: گفتم
   نماز؟ ترک يا است بزرگترين ستم روي از يتيم مال درهم يک خوردن: گفتم

 .  نماز ترک: فرمود
 .  نياورديد کباير شمار در را نماز ترک شما: گفتم

   بود؟ چه گفتم برايت نخست که آن: فرمود
 .  کفر: گفتم

 .  سبب بي ترک يعني است کافر نماز تارک که راستي به: فرمود
  

 [ 931 صفحه] 
  



  آخرت به توجه
 بودند شده زده وحشت آتش از که مردم بود سجده حال در حضرت آن شد سوزي آتش السالم عليه سجاد امام منزل در روزي

 :  گفتند و زدند صدا را السالم عليه امام
 آتش ديگران کمک با که اين تا نداشت بر سجده از سر السالم عليه امام اما آتش آتش،! اهلل رسول يابن اهلل، رسول يابن

 .  شد خاموش
   بود؟ کرده توجه بي آتش اين از را شما چيزي چه شد سوال او از رسانيد پايان به را نماز السالم عليه امام که آن از پس

 .  آخرت آتش: فرمود حضرت

 

 نماز در توجه
 .  افتاد چاه در فرزندش که بود نماز حال در لسالما عليه سجاد امام

 حال در السالم عليه امام همچنان و آوردند بيرون چاه از را بچه تالش و سعي با و کردند بلند صدا و سر و شدند متوجه مردم

 .  بود نماز
   نشتافتي؟ فرزندت نجات به و کردين تمام را نماز چاه در بچه افتادن با چرا شد گفته او به رسيد پايان به حضرت نماز وقتي

 .  بودم مناجات مشغول بزرگم پروردگار با زيرا نشدم متوجه من: فرمود حضرت

 

 زیبا هاي لباس پوشيدن
 بهترين چرا اهلل رسول يابن: شد گفته او به پوشيد مي را خود لباس بهترين ايستاد مي نماز به السالم عليه حسن امام گاه هر

 .  «لربي فاتجمل الجمال، يحب جميل، اهلل ان»: فرمود حضرت شي؟پو مي را خود لباس
  

 [ 931 صفحه] 
  

 به را خود هاي زينت»: فرمود خداوند و. کنم مي آراسته خدا براي را خود من و دارد دوست را زيبايي و است زيبا خداوند

 .  بپوشم را لباسهايم بهترين دارم دوست من و «برگيريد در عبادت هنگام

 

 شرابخواران و نمازان بي
 من بر بايد که را آنچه هنوز آمد نزدم به وحي اداي براي جبرئيل روزي: فرمودند اله و عليه اهلل صلي اهلل رسول حضرت

 .  برآمد هولناک صدايي و سخت آوازي ناگهان که بود نخوانده را تمامش بخواند
 :  پرسيدم. کرد تغيير وحي ي فرشته وضع

   بود؟ آوازي چه اين
 از پس اکنون انداخته آن در سياهي سنگ که است داده قرار چاهي جهنم در تعالي خداي اله و عليه اهلل صلي محمد اي: گفت

 .  رسيد چاه آن زمين به سنگ آن سال 98333
  است؟ کساني چه جايگاه چاه آن: پرسيدم

 .  [ 9]. شرابخواران و نمازان بي آن از: گفت

 



 .11 ص الصلوة، اسرار[ 1]

 

 داران زنده شب ي چهره
 :  پرسيدند السالم عليه سجاد امام از

   دارند؟ ديگران صورت از زيباتر صورتي داران زنده شب چرا
 :  فرمودند امام

   خود نور از خداوند اند کرده خلوت خويش خداي با آنان چون
  

 [ 931 صفحه] 
  

 .  [ 9]. است پوشانده آنان ي چهره بر

 

 .121 ص ،1 ج کمة،الح ميزان[ 1]

 

 ایمان روح
 :  فرمودند السالم عليه صادق جعفر امام

 :  است چيز سه ايمان جان و روح
 .  خواندن شب نماز. 9
 .  دادن افطار را روزدار. 1
 .  [ 9]. نمودن برادران مالقات. 8

 

 .111 ص االخره، منازل[ 1]

 

 فرمودند خدا پيامبر
 .  [ 9]. است نماز شود يم حسابرسي بنده از که چيزي نخستين. 9
 :  فرمودند نيز و
 .  [ 1]. دارد فضيلت فرادي نماز برابر پنج و بيست جماعت نماز. 1



 :  فرمودند السالم عليه علي حضرت
 .  [ 8]. بدزدد خود نماز از که است کسي مردم دزدترين. 8

 :  فرمودند السالم عليه حسن امام به خطاب السالم عليه علي حضرت
 .  [ 1]. کنم مي سفارش و توصيه آن وقت در نماز خواندن به را تو ندمفرز. 1

 :  فرمودند السالم عليه سجاد امام
 .  [ 1]. خواني مي را نماز آخرين گويي که آور بجاي را آن طوري ايستي مي نماز به که هنگامي. 1
  

 [ 931 صفحه] 
  

 :  فرمودند السالم عليه صادقامام 
 .  [ 1]. گمارند مي همت وقت اول در نماز خواندن بر چگونه که بيازماييد نماز اوقات به را ما شيعيان. 1

 :  فرمودند اله و عليه اهلل صلي خدارسول 
 .  [ 1]. است خداوند پيمان نماز. 1

 :  فرمودند اله و عليه اهلل صلي خدارسول 
 .  [ 3]. است من چشم نور نماز. 3
 :  فرمودند نيزو 
 .  [ 1]. است اسالم مکتب نشانه و آرم پرچم، ي زلهمن به نماز. 1
 :  فرمودند نيزو 

 .  [ 93]. است قيامت در سوال اولين نماز. 93
 :  فرمودند السالم عليه صادقامام 
 .  [ 99]. است انبياء سفارش آخرين نماز. 99

 :  فرمودند السالم عليه عليحضرت 
 .  [ 91]. هبد قرار نماز براي را خود اوقات بهترين. 91
 :  فرمودند نيزو 

 .  [ 98]. است خطاها صابون نماز،. 98
 :  فرمودند اله و عليه اهلل صلي اکرمپيامبر 

 .  [ 91]. کند مي سياه را شيطان ي چهره نماز،. 91
  

 [ 933 صفحه] 
  
 :  فرمودند نيز و

 .  [ 91]. است خوبي هر کليد نماز. 91
 :  فرمودند نيز و

 . [ 91]. است نماز ترک کفر، و بنده نميا( مرز. )91
 :  فرمودند السالم عليه صادق امام
 .  [ 91]. است خوبي هر کليد نماز. 91

 :  فرمودند اله و عليه اهلل صلي خدا رسول
 .  [ 93]. است نماز بهشت، کليد. 93

 :  فرمودند نيز و
 .  [ 91]. است خداوند از است نوري نماز است مومن نور نماز. 91

 :  فرمودند نيز و
 .  [ 13]. است مسواک بدون رکعت هفتاد از بهتر زده مسواک که کسي نماز رکعت دو. 13
 :  فرمودند السالم عليه علي امام
 .  [ 19]. است نشمرده بزرگ را آن نشود آماده نماز وقت رسيدن از پيش که کسي. 19



 :  فرمودند السالم عليه صادق امام
  

 [ 931 صفحه] 
  

 .  [ 11]. است آن زينت نماز در دستهايت آوردن باال. 11
 :  فرمودند اله و عليه اهلل صلي خدارسول 

 .  ورزيد مواظبت آن بر پس است نخستين تکبير نماز آغاز و دارد آغازي چيز هر. 18
 :  فرمودند السالم عليه باقرامام 
 .  [ 18]. ودش نمي قبر وحشت گرفتار بگزارد، کامل را رکوعش کسي هر. 11

 :  فرمودند اله و عليه اهلل صلي خداپيامبر 
 .  [ 11]. دهد مي کاهش را مرگ هاي سختي نماز در قنوت دادن طول. 11
 :  فرمودند نيزو 

 .  [ 11]. است تر آسوده قيامت روز توقفگاه در دهد طول بيشتر دنيا در را قنوتش که آن. 11
 :  فرمودند السالم عليه عليامام 
 .  [ 11]. است شيطان هاي حمله برابر در پناهگاهي نماز. 11

 :  فرمودند اله و عليه اهلل صلي خدارسول 
 .  [ 11]. است تقوا با شخص هر تقرب ي وسيله نماز. 13
 :  فرمودند نيزو 

 .  [ 13]. ندارد دين گذارد نمي نماز که کسي. 11
 :  فرمودند نيزو 
  

 [ 993 صفحه] 
  

 .  [ 11]. دارد پذيرفته دعاي يک خداوند نزد بگذارد واجب ازينم کس هر. 83
 :  فرمودند السالم عليه صادق امام
 .  [ 83]. است عبادت که بده طول را نماز خواني مي نماز تنها که هنگامي. 89

 :  فرمودند اله و عليه اهلل صلي خدا رسول
 .  [ 89]. آمرزد مي را گناهانش خداوند نيانديشد اييدني کار هيچ به آن در و بگزارد نماز رکعت دو کسي هر. 81
 :  فرمودند السالم عليه صادق امام
 .  [ 81]. است نزده عطر شخص نماز رکعت هفتاد از برتر خواند مي زده عطر شخص که نماز رکعت دو. 88

 :  فرمودند اله و عليه اهلل صلي خدا رسول
 .  [ 88]. بخواند آورد ياد به گاه هر که است آن اش کفاره د،مان خواب يا کند فراموش را نمازي کس هر. 81
 :  فرمود السالم عليه علي امام
 .  [ 81]. کرد واجب کبر از دوري براي را نماز و شرک از کردن پاک جهت را ايمان خداوند. 81
 .  [ 81]. است سستي عبادت آفت. 81

  
 [ 999 صفحه] 
  
 :  فرمودند نيز و

 .  [ 81]. شد نخواهد وارد من بر کوثر حوض در او و نيست من از شمارد سبک را نماز که کسي. 81
 :  فرمودند السالم عليه رضا امام
 .  [ 81]. باشد پاک ايستد مي خدا برابر در وقتي نماز هنگام بنده تا است، خدا برابر در ادب وضو،. 83

 :  فرمودند نيز و



 .  [ 83]. داري بپا وقت اول در را نماز هميشه که باد تو بر. 81
 :  فرمودند السالم عليه علي به اله و عليه اهلل صلي خدا رسول

 .  [ 81]. شب نماز باد تو بر شب، نماز باد تو بر شب، نماز باد تو بر. 13
 وليايا کالم در نماز کتاب مطالعه، براي که السالم عليهم بيت اهل دلسوزان و عاشقان تمامي به تقديم کتاب مطلب آخرين

   نمودند؛ انتخاب را رباني
   است؛ واليتاصل 

 :  پرسيدند اله رحمه تبريزي ملکي آقا جواد ميرزا اهلل آيت از
   دانيد؟ مي اقامه و اذان جزء را «اهلل ولي عليًا ان اشهد»شما 

   [ 13]. است واليت اصل يعني دانيم مي جزء را نماز ما: فرمودند ايشان

 

 . 22 ص ،1 ج الشيعه، وسائل[ 1]

 . 811 ص ،1 ج الشيعه، وسائل[ 1]
 . 11 ص حديث، و قرآن در نماز سيماي[ 8]
 . 13 ص ،1 ج الشيعه، وسائل[ 1]
 . 911 ص ،13 ج بحاراالنوار،[ 1]
 . صالة باب البحار، سفينة[ 1]
 . 111 ص ،1 ج کنزالعمال،[ 1]
 . 11 ص ،11 ج بحاراالنوار،[ 3]
 . 111 ص ،1 ج کنزالعمال،[ 1]
 . 111 جمله الفصاحه، نهج[ 93]
 . 31 ص نماز، اسرار از پرتوي[ 99]
 . 18 نامه البالغه، نهج[ 91]
 . 131 - 898 - 13 البالغه، نهج شرح[ 98]
 . 11 ص نماز، سيماي[ 91]
 . 11 ص نماز، سيماي[ 91]
 . 19 ص حديث، و قرآن در نماز سيماي[ 91]
 . 931 - 91 مفيد، امالي[ 91]
 . 13 ص حديث، و قرآن در مازن سيماي[ 93]
 . 8313 - 11 - 83 الوسائل، مستدرک[ 91]
 . 11 ص حديث، و قرآن در نماز سيماي[ 13]
 . 113 - 811 - 13البالغه، نهج شرح[ 19]
 . 139 - 11 - 1 االحکام، تهذيب[ 11]
 . 1 - 819 - 8 کافي،[ 18]
 . 81 ص حديث، و قرآن در نماز سيماي[ 11]
 . 9138 - 131 - 9 الفقيه، يحضر ال من[ 11]
 . 1191 غررالحکم،[ 11]
 . 13 ص حديث، و قرآن در نماز سيماي[ 11]
 . 19 ص نماز، سيماي[ 13]
 . 9/  993 مفيد، امالي[ 11]
 . 911/  9 االسالم، دعائم[ 83]
 . 11/  811/  9 الاللي، عوالي[ 89]
 . 9/  11 االعمال، ثواب[ 81]
 . 11 ص حديث، و قرآن در نماز سيماي[ 88]
 . 811 حکمت البالغه، نهج[ 81]
 . 911 ص ،11 ج بحاراالنوار،[ 81]
 . 111 ص ،31 ج بحار،[ 81]
 . 931 ص نماز، اسرار از پرتوي[ 81]
 . 19 ص ،38 ج بحار،[ 83]
 . 11 ص ،1 ج وافي،[ 81]
 . 13 ص عارفانه، هاي داستان[ 13]


