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  بررسی معانی و مخاطبان سالم نماز
  ١علیرضا صالحی

  
  :چکیده

از معـانی متنـوع و عمیـق و دارای ابعـاد و      ای ی قرآنی با گسترهها سالم یکی از واژه
این واژه آسمانی نامی از نامهـای خداونـد کـریم    . های کاربردی گوناگون است جلوه

و ) ص(ضع آن از زبان پیـامبر  است که احادیث بسیاری در بیان معنی و مراتب و موا
ائمه معصومین نقل گردیده و نمودهای آن در بسیاری از متون دینی و از جمله دعاها 

  . شود ها و نیز در عرصه مراودات اجتماعی به گستردگی دیده می و زیارت نامه
و زیباترین جلوه گاه عبودیت و بنده گی بـر   ها نماز به عنوان برترین اعمال و عبادت

در ایـن مقالـه   . ن حضرت معبود، دارای ارکانی است که از جمله آنها سالم استآستا
برپایه برجسته ترین کتابهای لغت عربی و فارسـی ابتـدا مهمتـرین معـانی و مفـاهیم      

در مرحله بعدی بر اساس معانی به دسـت  . بندی گردیده است سالم شناسایی و جمع
یگر فلسفه سالم نمـاز مـورد بررسـی و    آمده مهمترین معناها و پیامدها و به عبارت د

  . تحلیل قرار گرفته است
  

  .، قرآن، معناۀسالم، صلو :ها هواژ کلید
  

                  مسأله طرح
پانزده معنای کلی  ،ددشهمان گونه که در بخش تحلیل لغوی واژه سالم اشاره خواه

. ان نماز سالم استبر پایه احکام شرعی یکی از ارک. برای این کلمه به دست آمده است
نمازگزار در قالب سه فراز کـه فرازهـای اول و دوم آن مسـتحب و فـراز      ،در این رکن

ضـمیر  (سـپس بـر مـا     ،فرستد میسالم ) ص(باشد ابتدا به پیامبر اعظم  میپایانی واجب 
) ضمیر جمـع حاضـر  (و بندگان صالح خداوند و در فراز پایانی بر شما ) متکلم مع الغیر

                                                 
  .عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوبـ 1
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مقاله این است که از بین پانزده معنـای بـه دسـت آمـده از     نخست مساله . دهد سالم می
مسـاله   و کدام معنی با روح سالم نماز و هر یک از مخاطبـان آن سـازگار اسـت    ،سالم

دیگر که در پی پاسخگویی به آن هستیم این است که مخاطبان در فرازهای دوم و سوم 
  . نماز چه کسانی هستند

  
  مقدمه  

ی قرآن و دارای معـانی و مفـاهیم بسـیار وسـیع و     ها ترین واژه کلیدی سالم یکی از
این کلمه مبـارک از جملـه اسـماء الهـی و واژه     . متنوع در گستره فرهنگ اسالمی است

در  هـا  ی دیگر ملل و فرهنگها تحیت در بین مسلمانان است که در قیاس با تحیت واژه
و بخش پایانی ایـن فریضـه    1رکان نمازا سالم به عنوان رکنی از. نظیر است نوع خود بی

ی بسـیاری اسـت کـه    هـا  ارکان و مقارنات برخوردار از اسرار و نکته همانند سایر ،الهی
و ائمه معصومین توسط بسـیاری از  ) ص(بخشی از آنها بر پایه روایات رسیده از پیامبر 

امـل و درنـگ   آشنایان حقیقت نماز و اسرار الصلوه نویسان بیان گردیده و مسـلماً راه ت 
  . بیشتر در این عرصه گشوده و تا رسیدن به کمال معرفت مسیری طوالنی در پیش است

همان گونه که در آغاز سخن اشاره گردید سالم دارای معانی متعدد و وسیعی اسـت  
  .که بیشتر آنها در سالمهای قرآنی نمود یافته است

بیشتری  یقت سالم نماز پیوندکه در بین این معانی و مفاهیم گوناگون کدام با حق این
اینکه درباره فلسفه سالم نماز از بین آراء مختلف کدام رای به صواب نزدیکتر و  و دارد

از درجه اعتبار بیشتری برخوردار است و نهایتاً اینکه مخاطبان سالم نمـاز در هـر فـراز    
مطـرح   از جمله سواالت اساسـی  ،گردد میچه کسانی هستند و چه پیامی به آنها عرضه 

گیری از مجموعه احادیـث و روایـات    درباره سالم نماز است که با توفیق الهی و با بهره
برآنیم درحد  ،ی ارزشمند مطرح شده درباره فلسفه و اسرارنمازها ائمه معصومین و نکته

 ای ضمن آنکه بررسی تطبیق گونه بر روی مجموعـه . بضاعت پاسخهایی برای آنها بیابیم
اند درحـد خـود رازهـایی از نمـاز را بیـان       و کتابهایی که سعی کرده ها ۀاز اسرار الصال

  . دارند صورت خواهد گرفت
                                                 

المسائل از آن سخن رفته و بر مبنـای آن   های توضیح مراد از رکن، اصطالح فقهی آن نیست که در رسالهـ 1
  .نیّت، تکبیرۀ االحرام، قیام متصل به رکوع، رکوع و دو سجده نماز: چیز است 5ارکان نماز : اند گفته
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  نگاهی برمهمترین معانی و مفاهیم واژه سالم بر پایه معتبرترین فرهنگهای لغت 
نیاز بود تـا آنچـه فرهنگهـای     ،جهت رسیدن به مهمترین معانی و مفاهیم واژه سالم

اند مورد بررسـی و تحلیـل    درباره این واژه آسمانی ذکر کردهلغت معتبر عربی و فارسی 
قرارگرفته و با حذف موارد مشابه جمع بندی دقیقی در زمینه معانی واژه سالم صـورت  

العرب  شده درکتابهای لغت معروف لسان برهمین اساس ابتدا نکات گسترده مطرح. گیرد
تهذیب  ،)256ص  ،7ج (ین الع کتاب ،)84ص  ،6ج (البحرین  مجمع ،)289ص  ،12ج (

 ،)ماده سـلم (و آنچه مفسران و لغت شناسان عربی زبانی نظیر طریحی ) 445ص (اللغه 
 ،)258ص (جفـری   ،)ماده سـلم (راغب  ،)239ص  ،1ج (ابن قتیبه  ،)ماده سلم(زبیدی 

ص (دهخدا  ،)585ص (انصاف پور  ،)1206ص (خرمشاهی  ،)121ص  ،1ج (سیوطی 
دیگر از اهالی لغت در  و بسیاری) 446ص (مصطفی  ،)2571ص (شهری  ری ،)13711

اند و بیان همه آنها درحد کتابی گسترده خواهـد   کتابها و آثار خویش درباره سالم آورده
مورد فیش برداری و طبقه بندی قرار گرفـت و بـا حـذف مشـترکات در مجمـوع       ،بود

  . ستپانزده معنای مستقل برای سالم به دست آمد که به شرح زیر ا
   ،پاک و بری ،سالم ،سالمتی از تمامی آفات ،سالمت ـ1
  ،نامی از نامهای خداوند ـ2
  ،آرامش ،عافیت ـ3
   ،در امان ماندن از یکدیگر ،ایمنی ،امنیت ـ4
  ،مسالمت و آشتی ـ5
  ،درود و تهنیت ـ6
   ،خداحافظی و تودیع ـ7
  ،بی اعتنایی توام با بزرگواری ـ8
   ،تسلیم شدن و گردن نهادن ـ9

  ،قول محکم و هدفمند ،سخن خالی از لغو ـ10
   ،نام درخت بزرگی که از هر نوع آفتی در امان است ـ11
سنگهای بزرگ و  ،نام سنگی سخت است که از سستی در امان و سالمت است ـ12
   ،سنگهای پهن ،کوچک
   ،اجازه گرفتن ـ13
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  ،تعظیم و تکریم ـ14
  .چوبی دراز مانند شاخه درخت ـ15
  

  انی سالم در نمازبررسی مع
پـانزده معنـای کلـی بـرای واژه سـالم در       ،همان گونه که در بخش قبلی گفتـه شـد  

دسـته  که از بین معانی ذکر شده باید بررسی کنیم کـدام   ،ی مختلف لغت آمدهها فرهنگ
در ایـن زمینـه بـا رجـوع بـه      . با روح سالم در نماز مناسـبت و مطابقـت دارد   از معانی
و کتابهایی که در زمینه فلسفه و اسرار نماز نگاشته شـده و در ایـن   از منابع  ای مجموعه

 ها ضمن بیان برجسته ترین دیدگاه ،شود می گفتار به مهمترین نکات و مباحث آنها اشاره
به طور خالصه بیـان   ها نتایج بررسی ،در جوانب گوناگون موضوع و جمع بندی مطالب

ی سالم نماز و مخاطبان آن مهمترین نظرهـا  به همین خاطر ابتدا درباره معان. خواهد شد
بی شک در ضمن مباحث به نکاتی پیرامون فلسفه و تاویل سـالم در  . .آورده شده است

  . اشاره خواهد شد) ص(نماز و پیوندهای آن با معراج پیامبر اعظم 
  
  بررسی مهمترین آراء و نظرها در زمینه معانی و مفاهیم سالم نماز  ـ الف
حاج میـرزا جـواد ملکـی     ،شهید ثانی ،)ره(امام خمینی  ،ض کاشانیمالحسین فی ـ1

معنای آیت اله جوادی آملی و برخی مولفان دیگر در بیان معنای سالم در نماز  ،تبریزی
کتـاب   در) ع(امـام صـادق   منسوب به بر پایه حدیث معروفی اند و این  امان را برگزیده
م فی دبرکل صلوه، االمـان، ای، مـن ادی   معنی السال« :فرماید میکه است مصباح الشریعه 

. من عذاب اآلخره ۀخاشعاً منه قلبه، فله االمان من بالء الدنیا و برائ) ص(امر اهللا و سنه نبیه 
اودعه خلقه لیستعلموا معناه فی المعامالت و االمانـات و  . و السالم اسم من اسماء اهللا تعالی

معاشـرتهم و اذا اردت ان تضـع السـالم     ۀاالضافات و تصدیق مصاحبتهم فیما بینهم و صـح 
 ۀموضعه و تودی معناه، فاتق اهللا و لیسلم منک دینک و قلبک و عقلک و ال تدنسـها بظلمـ  

المعاصی و لتسلم حفظتک ان التبر مهم و التملهم و توحشهم منک بسوء معاملتک معهم ثم 
اولـی و مـن الیضـع     ن من لم یسلم منه من هو االقرب الیه، فاال بعدصدیقک ثم عدوک، فاّ

 ،»السالم مواضعه هذه، فال سالم و التسلیم و کان کاذباً فی سـالمه و ان افشـاه فـی الخلـق    
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معنای سالم در پایان نماز امان است یعنی هر کس امر خدا و سنت پیامبرش را با : یعنی
از بالی دنیا در امان است و از عذاب آخرت برکنار و سـالم   ،خشوع قلب به جای آورد

ی خدای تعالی است که در میان خلق خود به ودیعـت نهـاده تـا در داد و    ها می از نامنا
نگاهداری امانات و روابط باهم و صدق همنشینی و صحت آمیزش و معاشرتشان  ،ستد

باید از خـدا   ،به کار برند و اگر خواهی سالم را در جای خود نهی و معنایش را ادا کنی
تو در سالمت باشد و آنها را به تیرگی گناهان نیـاالیی و  پروا نمایی و دین و عقل تو از 

را نیازاری و ملولشان نسازی و با رفتار  ها باید فرشتگان نگهبانت را در امان بداری و آن
سپس دوستت و آن گاه دشمنت بایـد از تـو در   . ناشایست ایشان را از خود دور نسازی

ننهد او را نه سالم است و نه تسلیم  ها امان باشند که هر کس که سالم را در این جایگاه
  . و او در سالم خود درغگوست هر چند در میان مردم بدان تظاهر کند

از این کلمات حکم «: نویسد میحاج میرزا ملکی تبریزی نیز در زمینه معنای امان  ـ2
در حالیکـه در دل سـالمتی    ،آیا به کسی سـالم نمـودی   ،سالم نمودن بر مردم را دریاب

آیا ایـن جـز نفـاق چیـز دیگـری      . خواهی مینعمتها یا بعضی از آنها را برای او نجمیع 
تواند انسان در مقابل چنین سالمی توقع اجر و ثوابی که خدا برای ایـن   میو آیا . هست

هم چنین موقعیت سالمت را به پیامبر و ائمـه در نمـاز و   . عمل معین نموده داشته باشد
  . )368همو، (» زیارات آنها درک کن

پـس  « :فرمایـد  مـی ) ع(مالمحسن فیض کاشانی در چارچوب حدیث امام صادق  ـ3
هرگاه سالم نمانند حفظه اعمال تو که ایشان نزدیکترند بـه تـو و نیسـتند دورتـر ان کـه      

و کسی که وضع  ،سالم نخواهند ماندآنان به طریق اولی  باشد، تواند میست و دشمن ود
هیچکس از دست او سالم نخواهد  ،شد در محل خود مکند سالم را به این وجه که ذکر

فیض (» هر چند افشاء کند سالم را در میان خلق ،سالم خود باشد او کاذب در میبود و 
  .)176کاشانی، 

از « :گویـد  مـی در کتاب معانی االخبار از عبداهللا بن فضل هاشمی نقل اسـت کـه    ـ4
سالم نشانه ایمنی و بیـرون رفـتن از    :فرمود ،درباره معنای سالم پرسیدم) ع(امام صادق 
در گذشته مـردم چنـین بودنـد کـه چـون       :فرمود ،گفتم فدایت شوم چگونه. نماز است

داد به این معنا بود که او نیز از شـر آنـان در امـان     میشد و سالم  میکسی بر آنان وارد 
نان نیز پاسخ از شر او در امان نبودند و اگر آ ،کرد میاما اگر در حال ورود سالم ن. است
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پـس سـالم   . این اخالق در میان عـرب رواج داشـت  . دادند از شرشان در امان نبود مین
کند  مینشانه خروج از نماز و آزاد شدن سخن گفتن قرار داده شده و این نکته را تامین 

سالم نامی از نامهای خداوند اسـت   ،که چیزی نتواند داخل نماز شود و آن را فاسد کند
که از جانب خداوند بر او گمارده شده انـد انجـام    ای خطاب به دو فرشته ،که نمازگزار

  . )همانجا(» دهد می
 :حـدیثی نقـل گردیـده کـه دلیـل گفـتن      ) ع(از امام علـی   ،در کتاب بحار االنوار ـ5

در نماز را درخواست تـرحم از جانـب خداونـد     )السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته(«
  ).81/254مجلسی، (» از امان شما از عذاب قیامت استدانند یعنی نم میسبحان 

همـان مـورد    ،تاویـل سـالم  « :نویسـد  میجوادی آملی در این خصوص ... آیت ا ـ6
درسایر منابع یاد شده تعابیری  .)148همو، ( »رحمت قرار گرفتن از ناحیه خداوند است

  . شود میشبیه آنچه گفته شد دیده 
  
  مخاطبان سالم  ـ ب

   :نماز است که در سه فراز آخرین بخشدانیم سالم  میه همان گونه ک
  ،ها النبی و رحمه اهللا و برکاتهالسالم علیک ایّ ـ1
  ،صالحینالالسالم علینا و علی عباداله  ـ2
  . شود میگر  جلوه ،اهللا و برکاته ۀالسالم علیکم و رحم ـ3

را واجـب  » و برکاتهالسالم علیکم و رحمه اهللا « :فقها تنها بیان فراز سوم یعنی گفتن
بدون شک مجموعه تحلیلهایی که در زمینه . دانند میدانسته و دو مقام دیگر را مستحب 

از آنهـا را   ای سالم نماز صورت گرفته ناظر بر فراز سوم است که در این بخش چکیـده 
  .کنیم میذکر 
» برکاتهاهللا و  ۀرحمعلیکم و  السالم«مخاطب سالم در  ،امام خمینی در رساله نوین ـ1

از آنجا که نماز در اسالم معراج « :فرماید میرا فرشتگان یا فرشته صفتان نقل کرده اند و 
با رهبر و  ،و سفر روحانی شخص با ایمان است در آخرین رکعت هر نماز بعد از تشهد

با همه گروهها و احزاب صـالح و نیکوکـار و بـا ارواح     ،با امت اسالمی خود ،پیشوایان
  کنیم و به آنان سالم میه روحی برقرار نموده آنها را در برابر خود احضار فرشتگان رابط

   :)100نوین،  رساله( »بعد منزل نبود در سفر روحانی« :دهیم که می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 169 \بررسی معانی و مخاطبان سالم نماز 

سالم و رحمت و برکـت  : ، یعنی»السالم علیک ایها النبی و رحمه اهللا و برکاته«ـ 1ـ1
  ! الهی بر تو ای پیغمبر

عقیـده بـوده امـت اسـالمی و      که با هم هم( .سالم بر ما: نییع ،»السالم علینا« ـ2ـ1
  .)دهیم میحزب اهللا را تشکیل 

   .و سالم بر همه بندگان نیکوکار خدا: ، یعنی»و علی عباداهللا الصالحین«ـ 3ـ1
سازیم و به  میپرستی و خود برتربینی دور  سازی و حزب بااین سالم خود را از فرقه
  . فرستیم میدارند درود  میستی و صلح و نیکوکاری گام بر همه جمعیتهایی که در راه را

سالم و رحمت و برکات خـدا بـر شـما     ،»السالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته« ـ4ـ1
   .باد) فرشتگان یا فرشته صفتان(

و این سالم ما را از محدوده زمین و زمینیان خارج و با جهان ارواح و فرشتگان نیـز  
رسـاند کـه    مـی ن دادن نماز با سالم بـه فرشـتگان نتیجـه نمـاز را     و پایا. دهد میارتباط 

مسلمان چنانچه با توجه و خشوع نماز بگزارد دارای خوی و خصلت فرشتگان خواهـد  
  . )100آزاد شیرازی،  بی( دهد میرسد و به آنان سالم  میشد تا جاییکه به مقام فرشتگان 

. تمثـل یافـت   معـراج  در شـب  )سـالم (اصـل  « :فرماینـد  میجوادی آملی ... ا آیت ـ2
در نماز شب معراج نشست و دسـتورهای تشـهد و صـلوات را     ،هنگامی که پیامبر خدا

 :به او گفته شد! ناگاه صفوف فرشتگان و پیامبران را حاضر دید  ،توجهی کرد. اجرا کرد
ـ ف«ای محمد بر آنان سالم کن؛   ـ  ی اهللاحاهللا و برکاتـه، فـاو   ۀال السـالم علـیکم و رحمـ   ق

 )3/486کلینـی،  ( »، والبرکـات انـت و ذریتـک   ۀو الرحم ۀالیه ان السالم و التحی ـ   زوجلع
 ،سـالم  :خداوند به او وحی کـرد  ،سالمت و رحمت و برکات خداوند بر شما باد :گفت

  . »هستیدتو ودودمان تو تحیت و رحمت و برکات 
ز سوال شد و درباره وجوب سالم در نما) ع(از امام صادق کتاب علل الشرایع در ـ3

مفضل بـن عمـر   . سالم موجب رها کردن سالم است» النه تحلیل الصاله«: ایشان فرمود
دهد و به جانب چـپ   میپس برای چه نمازگزار با اشاره به جانب راست سالم  :پرسید
به طرف راست گمارده شده  ،نگارد میکه نیکیها را  ای زیرا فرشته :فرمود ؟کند میاشاره ن

به جانب چپ است و نماز از نیکیهاست کـه در آن   ،نویسد میرا  ها بدیکه  ای و فرشته
پرسیدم پس . شود نه چپ میراست داده  ازاین رو سالم نماز به جانب ،بدی وجودندارد
بلکه  ،بااین که فرشته جانب راست یک نفر است» علیک السالم«شود  میبرای چه گفته ن
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برای آن است ] علیکم السالم[صورت جمع  بهفرمود سالم  ؟»علیکم السالم« :شود میگفته 
ولی فضیلت  ،که هم به فرشته طرف راست سالم کرده باشد و هم به فرشته جانب چپ

 ـعمر پرسید  سرانجام مفضل بن ـ... یابد میراست بر چپ با اشاره به راست تحقق  طرف
تحیت و درود  ،زیرا سالم :فرمود ؟گیرد می برای چه بیرون آمدن از نماز با سالم صورت

در برپاداری نماز با حدود آن و رکـوع و سـجود و    :سپس فرمود. بر آن دو فرشته است
نماز بنـده نمـازگزار    ،سالمت عبد از آتش دوزخ لحاظ شده، و چنانچه در قیامت ،سالم

پس اگر نمازش سالم باشد همه اعمال . شود میپذیرفته شود، سایر اعمالش نیز پذیرفته 
هد بودو اگر سـالم نباشـد و بـه اوبرگشـت داده شـود، سـایر اعمـال        وی نیز سالم خوا

  . )الشرایع به نقل از علل 148جوادی آملی، ( شایسته او نیز مردود خواهد بود
وقتـی بنـده از   « :خـوانیم  مـی ی ناب از آیت اهللا العظمی بهجـت  ها در کتاب نکته ـ4

سـالم از   ،آورد یمـ اولین چیزی کـه سـوغات    ،گردد میپیشگاه مقدس حضرت حق باز 
اللهم انت السالم و منک السـالم و الیـک    :خوانیم میدر دعای مسجد کوفه . ناحیه اوست

: یعنی ،)بحار االنواربه نقل از  83زاده،  باقی( »سالملیرجع و یعود السالم حینا ربنا منک با
را پروردگـا . گردد میخداوندا تو خود سالمی و سالم از ناحیه توست و به سوی تو باز 

  . گوی ما را به سالم از ناحیه خود تحیت
السالم  :]گوید مینمازگزار پس از تشهد [« :خوانیم میدر کتاب سرود یکتاپرستی  ـ5

بعـد  ! سـالم و رحمـت خـدا بـر تـو ای پیغمبـر       ؛علیک ایها النبی و رحمه اهللا و برکاته
مـه بنـدگان نیکوکـار    سالم بر ما و بر ه ؛السالم علینا و علی عباداهللا الصالحین :گوید می
مسلمان در هر نمازی پیوند دوستی با همه بندگان نیکوکار خدا را به خـود تلقـین   . خدا
درود صلح بر بندگان نیکوکار و مسـلمان را هـر روز در نمـاز     ،به عبارت دیگر. کند می

السـالم   :بعد هم اگر کسانی اینجـا هسـتند  . صلح و سالم بر بندگان صالح. کند میتکرار 
  . )28و  27بهشتی، ( »اهللا و برکاتهۀو رحم علیکم
 آوردهآداب و اسـرارنماز   ، درمیان برخی ازۀالسعاد مال احمدنراقی درکتاب معراجـ 6

دادن شوی باید خود را در حضور سیدالمرسلین و مالئکـه   و چون متوجه سالم« :است 
نی و همه ایشان را در ک الکاتبین فرض طاهرین و کرام  مقربین و بقیه انبیاء سابقین و ائمه

دل خود حاضرسازی پس ابتدا سالم کنی بـر پیغمبـر خـود کـه سـاالر همـه و واسـطه        
پس متوجه » اهللا و برکاته علیک ایها النبی و رحمه السالم«هدایت و ایمان است و بگویی 
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کنندگان بدون حضور ایشان در  شوی و برایشان سالم کنی و زینهار که چون بازی جمیع
جماعتی باشی درسالم خود ایشان را نیـز    سالم نگشائی و چون مقتدای ان بهدل خود زب

باش و زینهار که  گردی امید قبول نماز خود را داشته قصدنمایی و چون متذکر این معانی
به غفلت و بازیچه داخل نمازنشوی و بعضی از بزرگان درمیان اسرارنماز گفته است که 

پس باید آدمی درنماز متذکر آن حالت  ،قیامت رصهکیفیت حضور ع نماز نمونه ایست از
اشاره به صور دوم و زنده شدن مردگان است و اقامه بـه جـای منـادی     اذانپس . گردد

طلبد و ایستادن رو به قبلـه اشـاره بـه     میاست که بندگان را به موقف حضور  پروردگار
این  .است لاعمال و جواب و سوا جهت پرسش العزت به رب  ایستادن درحضور حضرت

بزرگ در ادامه بیان خود با اشاره به قرارگرفتن انسان درعرصه قیامت و ذکر ارتباط   عالم
  .)682ـ681نراقی، (» فرماید میی نماز با روز محشر درباره سالم ها جلوه هر یک از

در آنچه « :ستدرباره تسلیم نماز چنین آورده ا شیخ بهایی درکتاب جامع عباسی ـ7
م دارد و آن هفده امر است پنج امر واجب و دوازده امر سنت است اما پنج تعلق به تسلی

سـیم گفـتن    ،دیم درنگ نمـودن  بـه آن مقـدار    ،امر واجب اول نشستن به مقدار تسلیم
 جا آنکه تسلیم را بعد از فارغ شدن از تشهد به ،اهللا و برکاته چهارم علیکم و رحمه السالم
ود بشنود اگرچه به تقدیر باشد و امـا دوازده امـری   پنجم آنکه چنان گوید که خ ،آوردن

 ،رانها گذاشتن که سنت است اول تورک نمودن به طریق تورک در تشهد دیم کفها را بر
 سیم انگشتان را به هم چسبانیدن چهارم قصد بیرون از نماز کردن پنجم قصد سـالم بـر  

دکردن پیشنماز سالم ما کردن ششم قص انس و جن انبیاء و ائمه و مالئکه و جمیع مومنین
بر مومنین درضمن مومنین هفتم قصدکردن ما مومنین سالم بر پیشنماز درضمن مومنین 
هشتم بلند گفتن پیشنماز سالم را نهم آهسته گفتن ماموم آن را و منفرد مخیر است دهم 
آنکه پیشنماز و ماموم در وقت سالم دادن به جانب ابروی راست بر روی خود اشـارت  

ازدهم آنکه ماموم نوبت دیگر به جانب چپ سالم دهـد اگـر در جانـب چـپ او     کنند ی
اند دوازدهم آنکه  شخصی باشد و بعضی دیوار را در این مقام قایم مقایم مشخص داشته
  .  )54ـ53همو، (» منفرد در وقت سالم دادن به گوشه چشم به جانب راست اشارت کند

 ،چون از تشـهد فـارغ گشـتی   « :یسدنو میشهید ثانی در خصوص مخاطبان سالم  ـ8
السالم علیک ایها « :خود را در حضور پیامبر گرامی و فرشتگان مقرب حاضر کن و بگو

سـپس پیـامبر و دیگـر     »اهللا و برکاته، السالم علینا و علی عباداهللا الصـالحین  ۀالنبی و رحم
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حاضـر نمـا و   در دل . دارنـد  مـی پیامبران و امامان و فرشتگان که حساب اعمال ترا نگاه 
  .»اهللا و برکاته ۀالسالم علیکم و رحم« :بگو

و چنان نباشد که زبان به خطاب بگشایی و مخاطب در ذهنت حاضر نباشـد کـه در   
و چگونه خطاب شنیده شود وقتی . این صورت از بیهوده کاران و بازیگران خواهی بود

مل او در پـذیرفتن  گیر و مهربانی کا اگر فضل خداوند و رحمت همه. که مخاطبی نباشد
چه  ،نبود ،نمازی که به واسطه بی توجهی ما از اصل و حقیقت خویش دور گشته است

گرچه ممکن است هم اکنون نیز پذیرفته نشده باشد و از اوج قرب و وصول  ؟کردی می
  . به درگاه الهی فرو افتاده باشد

یم نمازگزارانی را در سالم نمازت عالوه بر آنان که گفت ،ای هستی اگر پیش نماز عده
درنظر گیر و آنان نیز باید در سالم نمازشان ترا منظور داشـته   ،اند نیز که به تو اقتدا کرده

پس چون همین گونه که دانستی عمل نمودی وظیفه سالم نماز را ادا کرده باشی . باشند
  . )77جوادی آملی، نقل از ( »ای و فزونی اکرام الهی را سزاوار گشته

و اذا فرغت من التشهد : قال بعض علمائنا«: فرماید میکاشانی نیز  ن فیضمال محس ـ9
السالم علیک ایهـا النبـی و   : سید المرسلین و المالئکه المقربین و قل ۀفاحضر نفسک بحضر

اهللا و برکاته الی آخر التسلیم المستحب، ثم احضر فی ابلک النبـی و بقیـه انبیـاء اهللا و     ۀرحم
اهللا  ۀعلیکم و رحم السالم: المقربین المحصین العمالک و قل ۀالمالئکلک من  ۀائمته و الحفظ

الخطاب من غیر حضور المخاطب فی ذهنک فتکون مـن   ۀیغصوال تطلق لسانک ب. و برکاته
اهللا تعالی و رحمته الشامله  العابثین و الالعبین، و کیف یسمع الخطاب لمن الیقصد لو ال فضل

القبور، منحطا  لک عن اصل الواجب و ان کان بعیداً عن درجاتو رافته الکامله فی اجتزائه بذ
المقصودین  تقدم من عن اوج القرب و الوصول، و ان کنت اماماً لقوم فاقصد هم بالسالم مع من

و لیقصدوا هم الرد علیک ایضاً ثم یقصدوا مقصدک بسالم ثان، فاذا فعلتم ذلـک فقـد ادبـتم    
وجل مزید االکرام، و اصل السالم مشترک بـین التحیـه   وظیفه السالم و استحققتم من اهللا عز

الخاصه و بین االسم المقدس من اسماء اهللا تعالی و المعنی هنـا علـی االول ظـاهر و علـی     
الثانی یکون مستعاراً فی الخلق باذن اهللا تعالی ببتعادل بالسالم و االمان من العذاب اهللا تعالی 

که مفهومی نزدیک بـه سـخنان    )1/393لبیضاء، ا لمحجۀفیض کاشانی، ا(» لمن قام بحدود
  .پیشگفته از شهید ثانی دارد
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  ایج مقالهنت
  .از خشم الهی در قیامت ـ معنای محوری سالم امان است، آن هم امان1
، بندگان صالح الهـی  )ع(، امامان معصوم )ص(های نماز، پیامبران اسالم  ـ در سالم2

  .گیرند و مالئکه مورد خطاب نمازگزاران قرار می
  .ـ درمعنای نماز عالوه برمفهوم امان، معنای تحیّت و درود نیز خالی از وجه نیست3
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  های دخیل در قـرآن مجیـد، ترجمـه فریـدون بـدره ای، تهـران،        جفری، آرتور، واژهـ 11

 .ش.هـ 1385
 .ش.هـ 1386جوادی آملی، اسرار قلبی نماز، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ دهم، ـ 12
 .ش.هـ 1377خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامه قرآن پژوهی، تهران، ـ 13
رساله نوین، با ترجمه توضیح عبدالکریم بی آزار شـیرازی، تهـران،   روح اهللا، خمینی، ـ 14
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 .ش.هـ 1359موسسه انجام کتاب، 
، چـاپ هفـتم،   )ره(، آداب الصلوه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینـی  هموـ 15

 .ش.هـ 1378
 .ش.هـ 1377دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، ـ 16
 ].تا بی[راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن الکریم، دمشق، دار القلم، ـ 17
 .ق.هـ 1306زبیدی، مرتضی، تاج العروس، قاهره، ـ 18
  .شیخ بهایی، جامع عباسی، تهران، کانون انتشارات عابدیـ 19
محمدباقر موسـوی   ، ترجمه سیدتفسیر القرآن فی حسین، المیزان محمد طباطبایی سیدـ 20

 .ش.هـ 1377همدانی، قم، 
  طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهـران، کتـاب فروشـی مرتضـوی، چـاپ سـوم،      ـ 21

 .ش.هـ 1375
  .ق.هـ 1364لباقی محمدفؤاد، المعجم المفهرس أللفاظ  القرآن کریم، قاهره، عبداـ 22
غزالی، ابوحامد محمد، احیاء علوم الدین، ترجمه موید الـدین محمـد خـوارزمی، بـه     ـ 23

 .ش.هـ 1372کوشش حسین خدیوجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، 
 .ق.هـ 1414فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، قم، ـ 24
 ق .هـ 1415دوم،  الصدر، چاپ  کاشانی، مالمحسن، تفسیرالصافی، تهران، انتشارات فیضـ 25
البیضاء فی تهذیب االحیاء، قم، دفتر نشر فرهنـگ اسـالمی،    ۀ، مالمحسن، المحجهموـ 26

 .ق.هـ 1415چاپ سوم، 
سبحانی شـیخ   ، با تاویالت عارف)ترجمه الصلوه(، مالمحسن، نماز معراج انسان هموـ 27

حسن علی اصفهانی، به اهتمام حسین حیدرخانی مشتاقعلی، انتشارات مـروی، چـاپ اول،   
 .ش.هـ 1373

 ق.هـ 1410فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، انتشارات هجرت، چاپ دوم، ـ 28
قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن کریم، تهران، دارالکتب االسالمیه، چـاپ ششـم،   ـ 29

 .ش.هـ 1371
 .ش.هـ 1381بیستم،  نماز، چاپ قرائتی، محسن، پرتوی از اسرارنماز، تهران، ستاد اقامهـ 30
 .ش.هـ 1398مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، تهران ـ 31
زاده، تهران، انتشارات  تبریزی، حاج میرزاجواد، اسرارالصلوه، ترجمه رضا رجب  ملکیـ 32

  .ش.هـ 1376پیام آزادی، چاپ هفتم، 
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